
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 

Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

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

UENF 

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, 1 

às 14 horas e 09 minutos, a quingentésima vigésima nona Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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.ª 4 

Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa 5 

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

Rodrigues, representando o Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 7 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Carlos 8 

Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia 9 

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

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

Veterinário; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Sr. Rogério Almeida 12 

Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. 13 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação das Atas das 513ª e 514ª Reuniões Ordinárias; 2- 14 

Informes; 3- Situação da Universidade; 4- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni iniciou a reunião 15 

dizendo que, como era previsto, 2017 está começando pior que 2016, as dívidas estão maiores e o 16 

salário atrasado. O Prof. Raul lembrou que, no ano passado, iniciamos com 3 meses de atraso nas 17 

bolsas, e esse ano, com apenas 1 mês. O Reitor continuou sua fala informando sobre as 18 

aprovações às emendas orçamentárias, acrescentou que, no caso do Governo Federal, as 19 

emendas são impositivas. Conseguimos a aprovação de emenda no Governo Federal, por 20 

intermédio do Deputado Federal Alessandro Molón, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 21 

reais), que deve ser aplicada na geração de energia sustentável, para tentar diminuir os gastos com 22 

energia. A Prof.ª Kátia sugeriu que os recursos fossem aplicados em segurança, por considerar 23 

uma necessidade mais urgente. O Prof. Passoni argumentou que apresentou várias propostas de 24 

emendas aos deputados, inclusive instalação de câmeras, mas que só consegui a aprovação desta 25 

do Dep. Molon, para esta destinação. O Sr. Rogério esclareceu que previsão no projeto antigo de 26 

segurança, de 2013, foi de R$ 10.000.000,00, O Prof. Passoni informou sobre reunião na 27 

Prefeitura Municipal, com o novo Prefeito, Sr. Raphael Diniz. Informou, ainda, sobre roubo dos 10 28 

passarinhos, trinca-ferros, ocorrido no CBB. O Sr. Rogério informou que fez o B.O. juntamente 29 

com um aluno do mestrado, não roubaram nenhum equipamento, somente os passarinhos, que são 30 

anilhados. O Prof. Passoni informou que no ano passado não foi possível a renovação do 31 

Convênio com a Guarda Municipal, com a disponibilidade de atendimento 24 h, e que estão 32 

procurando efetivar com a nova administração da PMCG, também para implementar novas 33 

parcerias com a Prefeitura para uso das quadras e da piscina. O Prof. Raul informou que vão 34 

procurar incluir no convênio a construção de uma cerca em volta da piscina, a Prefeitura já tem 35 

contrato com uma firma de construção civil para obras de pequenos reparos. O Prof. Raul informou 36 

ainda que o Secretário atual que está substituindo o Sr. Gustavo Tutuca garantiu que até 17/01 37 

paga o mês de novembro/2016, mas não garantiu nada em relação ao mês de dezembro nem do 38 

décimo terceiro.  O Prof. Passoni informou sobre a nota que colocou na ASCOM, com link para 39 

todos os documentos que foram enviados no ano passado que tratam da execução orçamentária. A 40 

Prof.ª Simonne considerou muito importante esse trabalho de divulgação, para dar visibilidade às 41 

ações da Reitoria. O Prof. Frederico também considerou a ação importantíssima. O Prof. Raul 42 

lembrou que a visibilidade das ações da Reitoria, é dada nos diversos Colegiados, onde as ações 43 

são discutidas, ressaltando a importância de levar os assuntos tratados nos Colegiados aos 44 

Centros e Laboratórios. Continuou dizendo que foram enviadas cartas aos Comandantes da Polícia 45 
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Militar e da Guarda Civil Municipal, em relação aos problemas de segurança na UENF. O Prof. 46 

Passoni informou que está marcado o primeiro CONSUNI de 2017 para 10/02, e colocou em 47 

discussão a necessidade de se fazer um outro extraordinário antes desse, diante da 48 

excepcionalidade da situação que a universidade está vivendo. O Prof. Passoni apresentou vários 49 

exemplos de reação contrária às ações bem intencionadas da Reitoria, entre eles, ao fato da 50 

disponibilização do ônibus da UENF para o transporte dos servidores que alegaram falta de 51 

condições de locomoção, pela falta de pagamento, opinaram que o Reitor estava mandando o 52 

“navio negreiro” para buscar os “escravos” para trabalharem de graça. Seguiu-se um pequeno 53 

debate sobre essa questão, alguns opinaram que a falta de pagamento pode ser considerada um 54 

motivo para a ausência ao trabalho, e se continuar assim, pode haver até mesmo um chamamento 55 

para a greve. O Prof. Frederico manifestou sua preocupação em relação a uma paralisação, na 56 

situação em que estamos mesmo com parcelamento e o Estado está pagando, não vê motivos 57 

para paralisação. O Prof. Rodrigo opinou que o Estado do Rio e o Governo Federal estão 58 

mudando as regras, e considera a decisão pela greve como prejudicial à Universidade. O Prof. 59 

Passoni informou que, por iniciativa da Reitoria, foram conseguidas 3 reuniões com representantes 60 

das 03 Universidades Estaduais – UENF, UEZO e UERJ. O Prof. Raul informou que, realmente a 61 

universidade está sem condições ideais de funcionamento, não está se falando em greve, ou coisa 62 

parecida, mas o semestre foi iniciado porque foi aprovado nos Colegiados. Temos que colocar isso 63 

para todos os alunos, chamá-los para informar sobre a situação de segurança, policiamento. 64 

Sempre falamos em defesa da universidade. O Prof. Raul continuou dizendo que, se estivermos 65 

em aula, estaremos mobilizados. O Prof. Passoni informou que foram feitas três reuniões de 66 

CONSUNI abertos em 1 ano, e ainda assim, a administração foi criticada por não promover o 67 

debate. Será marcado CONSUNI aberto para a próxima 2ª ou 3ª feira. A Prof.ª Simonne 68 

considerou que entrar em greve pode ser muito complicado, para o Prof. Passoni, pode significar a 69 

dilapidação do nosso maior patrimônio, pois uma universidade não existe sem alunos. O Prof. 70 

Rodrigo opinou que se decidirem pela greve, a universidade vai ser criticada tanto pela sociedade, 71 

quanto pelas famílias dos alunos.  A Prof.ª Simonne se manifestou dizendo que acredita que 72 

muitos alunos vão fazer novamente o ENEM e vão estudar em outro estado. A Prof.ª Teresa 73 

considerou que um CONSUNI agora, nesse período de férias, talvez não fosse muito conveniente, 74 

sugeriu um COLEX ampliado, como foi feito um CONSUNI no ano passado. A proposta de COLEX 75 

ampliado foi aprovada. O Prof. Passoni informou que na quinta-feira haverá colação de grau em 76 

separado, e que houve dois casos de alunos que se transferiram para universidade particular para 77 

terminar o curso. O Prof. Passoni marcou para a próxima semana, na terça-feira, o COLEX 78 

ampliado – dia 17/01 – 14h, na Sala de Multimídia do CCH, e no dia 31/01, também terça-feira, às 79 

17h, um CONSUNI ampliado, no Centro de Convenções. Passando aos informes, o Prof. 80 

Frederico considerou importante endireitar a grade da entrada da UENF, que está tombada. O Sr. 81 

Rogério informou que para que sejam feitos os reparos, será preciso verba, tela, gerador, pois 82 

alguns pontos de reparo são longe dos postes para ligar o maquinário. O Prof. Frederico 83 

perguntou sobre o Decreto dos concursos em andamento e sobre a CI enviada pelo Reitor sobre o 84 

horário de funcionamento dos setores. O Prof. Passoni esclareceu que o documento que foi 85 

enviado, somente como alerta para que os servidores andem juntos, pela falta de segurança, e 86 

que, pela excepcionalidade da falta de salários, em janeiro, cada chefia deveria tomar as medidas 87 

necessárias para que cada setor cumprisse os seus serviços essenciais, não deixando nenhum 88 

setor em descoberto. A Sr.ª Patrícia argumentou que a DGA possui uma rotina de procedimentos, 89 

que em reunião com o Reitor foram informados da real situação em que a universidade se 90 

encontra, as ações da Reitoria, e ficou acordado que viriam trabalhar às 3ªs, 4ªs e 5ªs feiras pela 91 

manhã, e caso venha a surgir alguma necessidade, haverá sempre alguém para atender. A Sr.ª 92 

Patrícia considerou que é um momento para caminharmos juntos, e que está contando com a boa 93 

vontade dos servidores. A Prof.ª Anna Bárbara informou que as Pró-Reitorias estão trabalhando 94 
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com as portas trancadas e a campainha ligada. O Prof. Marcelo Gantos se manifestou dizendo 95 

que não se pode ficar dentro de uma universidade, numa atitude de defesa, pois não existe uma 96 

guerra, e sim um problema político. Foi lembrado ao Prof. Passoni que as atas ainda não tinham 97 

sido colocadas em votação, o que ele fez imediatamente, e ambas, após as observações do Sr. 98 

Rogério e da Prof.ª Kátia, foram aprovadas, com 4 abstenções. E nada mais havendo a ser 99 

tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 15 horas e 25 100 

minutos.  101 

 

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


