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

UENF 

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 

Reitoria, às 14 horas e 22 minutos, a quingentésima vigésima oitava Reunião Ordinária do 2 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 3 

presenças dos seguintes Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que 4 

presidiu a reunião; Prof. Alessandro, representando a Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 5 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney 6 

Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales 7 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico 8 

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César, representando a Sr.ª Patrícia Gonçalves 9 

Magalhães – Diretora Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul 10 

Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 11 

Veterinário; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; Prof.ª Simonne 12 

Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Sr. Luiz Gabriel Smiderle, representando o Sr. 13 

Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – 14 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da 512ª Reunião Ordinária; 2- 15 

Informes; 3- Encaminhamento do PDI; 4- Produtos Controlados pelo Exército; 5- Resolução SECTI 16 

n.º 141, de 14/12/2016; 6- Assuntos Diversos. Dando início à reunião, a Prof.ª Teresa agradeceu o 17 

esforço e a dedicação de todos por estar terminando o ano, com o funcionamento da universidade 18 

assegurado. A opção mais fácil seria ter fechado, pois estamos sem segurança, mas considerou 19 

como a verdadeira defesa da universidade, a sua ocupação, o seu funcionamento. A Prof.ª Teresa 20 

disse que a universidade está na expectativa de iniciar o ano com muita energia, apesar das 21 

dificuldades e situações adversas enfrentadas pelo país e pelo mundo. Traçou como meta o 22 

funcionamento pleno da universidade, formando alunos nas diversas áreas, com uma visão mais 23 

humana, pois julgou que estamos perdendo muito a visão do outro e, ao recuperarmos essa visão 24 

mais humana do mundo e do outro, teremos cumprido o nosso papel. A Prof.ª Teresa colocou a 25 

ata do item 1 em votação, que foi aprovada, com uma abstenção. Passando para o item 2 da 26 

pauta, o Prof.  Raul passou vários informes: publicação no D.O.E.R.J. os dias 23 e 30 como 27 

facultativos; corte do fornecimento de combustível, não sendo mais possível o abastecimento dos 28 

carros; o problema com as crianças da comunidade invadindo a universidade e usando a piscina, 29 

trazendo riscos, e que esse fato é de responsabilidade da administração. A polícia foi chamada, 30 

mas não estamos conseguindo avançar na solução do problema. Deixamos a piscina com 31 

pouquíssima água, somente o suficiente para não rachar. O Prof. Marcelo Gantos solicitou 32 
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informações sobre acessibilidade, pois houve uma denúncia. O Prof. Raul continuou a sua fala 33 

informando que a SEPLAG não incluiu acessibilidade no orçamento e ainda enviou documento 34 

dizendo que temos condições para fazer as obras de acessibilidade. Foi demonstrado que não 35 

temos orçamento para isso e enviamos emenda ao orçamento. O quadro orçamentário foi 36 

apresentado e explicado. A primeira parte trata da manutenção da universidade, e na segunda 37 

parte ficou faltando R$ 10.000.000,00 para completar a Folha de Pagamento. Quanto ao Projeto de 38 

Acessibilidade, na audiência o procurador perguntou quem é o responsável pelo pagamento da 39 

obra. A Prof.ª Helena quis saber se essa questão surgiu de uma denúncia e o Prof. Raul 40 

confirmou que sim, foi uma denúncia anônima ao Ministério Público, e que na audiência foi tudo 41 

explicado, toda a situação financeira que a Universidade está atravessando, que não temos como 42 

lançar edital de obras de acessibilidade, e que não está sendo paga nenhuma conta do ano em 43 

exercício, seria apenas mais uma firma sem receber, um procedimento a mais, abrir o edital, 44 

liquidar o serviço, emitir a Nota Fiscal, terminar o processo e fazer a PD, onde a universidade teve 45 

todas as PDs canceladas, sem cobertura financeira. Como último informe, o Prof. Raul relatou que 46 

arrestaram verba de projeto de Macaé para pagamento da Coopercampos, dos anos 2005/2006. 47 

Em abril foi emitida sentença mandando pagar. Arrestaram o valor da 1ª conta que apareceu, o 48 

valor arrestado foi de aproximadamente R$ 30.000,00. Vamos ter que nos defender. Ontem fechou 49 

o trabalho do Judiciário, onde existem contra a UENF mais de 200 processos, são vários 50 

trabalhadores da K9 que entraram contra a firma, mas que tem a universidade no meio do 51 

processo, porque o juiz não aceita só a K9 e o Estado. Só da K9 são mais de R$ 2.000.000,00, e a 52 

Justiça não arresta, o problema são os valores menores. Será preciso aguardar o início do ano 53 

para levar alguém do jurídico para explicar ao juiz a questão das verbas de projetos. O Prof. 54 

Marcelo Gantos quis saber se a parte Ré é a UENF, ou é algum professor, o Prof. Raul 55 

respondeu que é a UENF. O Prof. Raul acrescentou a informação que muitas dessas contas de 56 

projeto pertencem ao Governo Federal, e que no Estado temos umas subcontas. Então, resumiu 57 

que, se acharem a PROAP, FINEP, vão limpar o financeiro da universidade. Para terminar o Prof. 58 

Raul informou que o Restaurante Universitário está em greve, porque não pagaram o PNAEST e 59 

terminou a sua fala informando que talvez saia a aplicação financeira, de R$ 80.000,00. O Sr. Luiz 60 

Gabriel informou que eles vão fazer recesso, e o Prof. Raul complementou que em janeiro vai ter 61 

muito pouca gente aqui e o RU ficará sem movimento, e como a maioria dos servidores tira férias, 62 

será preciso buscar atividades para quem vai ficar, e sugeriu que os Chefes de Laboratório 63 

incentivem a limpeza de vidrarias, e outras atividades. O Prof. Raul esclareceu também que a GRH 64 

tem a sua forma de trabalho, resolver as bolsas, implementar no 1º dia, ao invés do 5º dia, e depois 65 

pagar retroativo, para não prejudicar ninguém, e opinou que tudo que traz mudanças, gera 66 

conflitos, mas que está se trabalhando para mudar isso. O ideal seria que os Técnicos tirassem 67 

férias em janeiro. O Prof. Marcelo Gantos ressaltou que nas Bibliotecas, por exemplo, não tem só 68 
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atendimento ao público, tem catálogos, emissão de nada consta. A Prof.ª Kátia acrescentou que, 69 

de qualquer maneira, achou muito complicado o emprego desse termo “férias coletivas”. O Prof. 70 

Raul justificou que, infelizmente, mesmo podendo gerar um processo, deverá ser cumprido. O Prof. 71 

Alessandro informou que a PROPPG está entregando o relatório anual, e agradeceu à 72 

Comunidade Acadêmica, fez um balanço positivo, ressaltando a articulação de toda a 73 

Universidade. Reconheceu o ano como muito difícil, mas que conseguiram superar as dificuldades, 74 

trazendo muito sucesso com as experiências junto ao CCH, agregando pessoas de altíssimo nível, 75 

o que considerou muito importante, com o resultado de quase 50 defesas de teses, evento em 76 

parceria com a FMC e ainda o recurso da FAPERJ, no valor de R$ 7.000.000,00 para receber. O 77 

Prof. Marcelo Gantos quis saber se a PROPPG tem alguma notícia do ADT3 da FAPERJ, o Prof. 78 

Alessandro respondeu que ainda não se tem notícias nem desse Edital, nem do da FINEP, e 79 

encerrou a sua fala agradecendo a todos e principalmente o total apoio que tiveram da Reitoria 80 

durante todo o ano. A Prof.ª Simonne quis saber do contrato com os porteiros da FERTHYMAR. A 81 

Prof.ª Helena informou que fará uma escala durante o dia, que é o horário que tem atendimento. O 82 

Prof. Raul informou que na quinta-feira próxima saem às 13 horas, e em janeiro vai ter escala. O 83 

Prof. Frederico informou que a PESAGRO voltou a ter energia. A Prof.ª Marina lembrou a todos 84 

que, se até 02/01/2017 o PDI não for enviado, a universidade já estará na ilegalidade, é preciso que 85 

seja encaminhado o mais rápido possível. No item 4 da pauta, produtos controlados pelo Exército, 86 

o Prof. Raul informou que, apesar da transformação do Batalhão do Exército em Companhia, a 87 

autorização ainda não venceu, e pediu, mais uma vez aos Diretores de Centros o número de 88 

reagentes, para que a informação seja passada para o Exército, a fim de se proceder a adequação 89 

do local de armazenamento dos mesmos. O Prof. Frederico informou que está chegando uma 90 

grande quantidade de amônia, que foi comprada com o protocolo da Polícia Federal, e concluiu, 91 

então, que está se conseguindo comprar. O Prof. Raul argumentou que o protocolo não está sendo 92 

liberado para todo mundo sem controle. O Prof. Olney sugeriu que fosse dado um prazo, e quem 93 

não enviasse até esse prazo, fosse responsabilizado, e ressaltou que esse pedido já foi feito há 94 

meses. A Prof.ª Helena pediu permissão para esclarecer uma situação dela ter tentado ajudar 95 

nesse processo, mas muitas pessoas que vinham entregar o relatório, nem sabiam que 96 

determinados produtos eram controlados e considerou inadmissível o fato de nem se darem ao 97 

trabalho de ler os rótulos com as informações. A Prof.ª Teresa passou para o próximo item da 98 

pauta, e leu a Resolução SECTI n.º 141, de 14/12/2016. O Prof. Raul esclareceu que a Resolução 99 

trata de mandar cumprir o Decreto que foi publicado em 01/07/2016, e que a GRH já está fazendo o 100 

levantamento de todos os concursos em andamento, inclusive os que os candidatos já fizeram 101 

exames médicos, reforçando que esse levantamento, é a parte técnica do Concurso. A Prof.ª 102 

Teresa passou para o último item da pauta – assuntos diversos, onde a Prof.ª Kátia solicitou que 103 

fosse feita a manutenção do gerador do CBB, que encontra-se com defeito há mais de 6 meses, ou 104 
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que se faça a substituição por outros geradores menores, mesmo que sejam mais antigos. O Sr. 105 

Luiz Gabriel considerou complicado resolver essa questão antes do recesso, mas ia fazer o 106 

possível para atender à solicitação da Prof. Kátia. O Prof. Raul informou que o “especialista” em 107 

bombas disse que consertava todas, exceto as chinesas, só que as nossas bombas são todas 108 

chinesas, então, foi adotado um procedimento preventivo nas baterias dos geradores, que trata-se 109 

de ligá-los e desligá-los, o que deve ter ocasionado o defeito. O Prof. Marcelo Gantos levantou a 110 

questão da necessidade da reforma elétrica, pois os cabos elétricos do Prédio do CCH estão 111 

ligados aos do Prédio E-1, ficando aquele suscetível aos problemas elétricos que ocorram neste, 112 

argumentando que as bancas no CCH não podem ser prejudicadas por problemas dessa natureza. 113 

Depois, seguiu-se uma discussão sobre a questão elétrica de todos os prédios, e foi relatado que 114 

um pequeno descuido, que pode ter sido acidental ou não, quase causou um curto circuito na 115 

Centrífuga. Nada mais havendo a ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos, 116 

encerrou a reunião às 15 horas e 39 minutos e convidou para uma comemoração, com brinde 117 

celebrando o fim de mais um ano de trabalho em conjunto, lanche participativo pensado pela Prof.ª 118 

Helena, que contou com a adesão de todos os presentes e alguns convidados.   119 

 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria    Célia da Silva Caetano 
      Vice-Reitora         Secretária ad hoc 


