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ATA DA QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 
EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

UENF 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, ocorreu, no Auditório da Casa Ecológica, 1 

às 14 horas e 32 minutos, a quingentésima trigésima segunda Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de 4 

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

Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Kátia Valevski Sales 6 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José 7 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora Geral de 8 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de 9 

Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; Prof.ª Simonne 10 

Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Sr. Luiz Gabriel, representando o Sr. Rogério 11 

Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária 12 

ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de Grau; 2- Informes: CI Circular UENF/DGA – 13 

Novas regras para utilização de autorização de postagem; 3- Situação da Universidade; 4- Assuntos 14 

Diversos. Dando início à reunião, o após a Cerimônia de Colação de Grau, o Prof. Passoni informou 15 

sobre a reunião com o novo Secretário de Ciência e Tecnologia, Pedro Fernandes, e com o novo 16 

Secretário da Casa Civil, Christino Áureo. Continuou dizendo que o orçamento ainda não foi 17 

publicado, mas estamos preparando licitações e fizemos propostas de emendas – R$ 10.000.000,00 18 

para pessoal; e R$ 15.000.000,00 para manutenção; recursos para gasolina, luz, água, telefone, 19 

auxílio-cota, que em 2016 foi suficiente para apenas 4 meses – R$ 3.000.000,00. A universidade 20 

possui 45% de estudantes cotistas, e o auxílio permanência aumentou de R$ 350,00 para R$ 21 

450,00. A Prof.ª Kátia perguntou sobre o déficit na previsão do orçamento e o Prof. Passoni 22 

informou que como está não é suficiente nem para as despesas correntes de gás, água, luz e 23 

telefone. Para as obras de acessibilidade só foram previstos R$ 3.000,00, que é o orçamento visível 24 

à UENF em consulta ao sistema. Precisamos de orçamento para os grandes contratos com 25 

vigilância, e R$ 10.000.000,00 para a Folha de Pagamento, que em 2016 ficou no limite. O Prof. 26 

Raul complementou a informação com a necessidade de R$ 3.000.000,00 para as obras de 27 

acessibilidade, e a previsão de ajuda do Ministério Público. Para as bolsas, teremos ajuda do 28 

Governo. O Prof. Passoni informou que houve roubo de 3 malotes, e que em um deles estava o 29 

processo encaminhado para a Secretaria de Estado de Fazenda pedindo suplementação 30 

orçamentária. Informou também sobre a Reunião do COLAC para operacionalizar o calendário 31 

acadêmico, onde a proposta apresentada pela comissão foi debatida. A Prof.ª Kátia opinou que a 32 

proposta do Prof. Carlos Henrique não está de acordo com a decisão do CONSUNI, o Prof. Passoni 33 
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esclareceu que seria para 2018, a Prof.ª Kátia e a Prof.ª Simonne argumentaram que a proposta foi 34 

apresentada para 2017. A proposta da comissão – semestre de março a novembro. A Prof.ª Kátia 35 

ressaltou que, além do período de férias dos docentes com regência, existe o recesso necessário 36 

para a SECACAD fazer a parte burocrática. A Sr.ª Patrícia lembrou que será preciso acertar essas 37 

férias agora em fevereiro. A Prof.ª Rosana informou que a CAPES está solicitando aos 38 

Coordenadores a correção dos dados na Plataforma Sucupira, de 2014, 2015 e 2016. No próximo 39 

dia 9 haverá reunião na FAPERJ, e disse estar terminando um pequeno dossiê para subsidiar o 40 

Reitor na reunião com o novo Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento 41 

Social, Sr. Pedro Fernandes. O Prof. Passoni fez um convite a todos para o dia 20/02 – segunda-42 

feira, reunião da ANDIFES, na qual será elaborado um documento de apoio aos Reitores das 43 

Universidades Estaduais, que será levado até a ALERJ. A Prof.ª Rosana informou que haverá uma 44 

reunião extraordinária da CPPG amanhã, com pauta única – calendário/2017, a Câmara de 45 

Graduação também vai fazer reunião sobre o calendário. Passando para o próximo ponto de pauta, 46 

sobre serviços de postagens, o Prof. Passoni pediu à Sr.ª Patrícia que comentasse, e esta explicou 47 

que a intenção primordial com essas novas regras, é a economia, pois os tickets eram jogados fora, 48 

gerando muito desperdício. Agora foi aumentada a validade dos mesmos para 3 meses. Passando 49 

para o último ponto da pauta – assuntos diversos, a Prof.ª Kátia informou o roubo de uma peça do 50 

aparelho condicionador de ar. A câmera de monitoramento não chega onde são feitos os serviços de 51 

manutenção, o zelador acompanha a firma até a abertura da porta do teto (grade), mas não 52 

acompanha o trabalho em si. O Prof. Rodrigo informou que os aparelhos de ar condicionado estão 53 

com vazamento, se for colocado gás, não irá adiantar, este aparelho em questão, está com cinco 54 

vazamentos. O Prof. Raul esclareceu que o importante é a ASMAN – Assessoria de Manutenção 55 

estar presente nos consertos. A Sr.ª Patrícia sugeriu um agendamento prévio com a Prefeitura do 56 

campus, para os serviços de manutenção dos aparelhos e o zelador só permitir o conserto com a 57 

presença de alguém da Prefeitura. O Prof. Passoni complementou que as firmas de manutenção só 58 

deverão subir acompanhadas. A Prof.ª Kátia informou, que continuam fazendo o saguão do prédio 59 

de estacionamento, apesar das correntes, cones, sugeriu nota pela ASCOM e colocação de uma 60 

placa de trânsito proibindo parar e estacionar. No CCTA existe área de carga e descarga, mas as 61 

pessoas continuam estacionando. No P-5, tem o estacionamento do carro-forte, é perigoso, o 62 

zelador tem que avisar que não pode estacionar, e anotar o veículo e a placa. A Prof.ª Kátia 63 

informou também que as Assistentes Sociais querem participar mais do processo de seleção do 64 

SISU, desde o início, e não apenas como entrevistadoras. O Prof. Rodrigo sugeriu uma ”Assessoria 65 

Social” ligada à Reitoria, a Prof.ª Teresa ressaltou que a criatividade dos profissionais é que deve 66 

propor essas mudanças no cotidiano profissional de nossas Assistentes Sociais. O Prof. Rodrigo 67 

informou que foi autorizada a compra de produtos controlados pelo protocolo da UENF, mas a 68 

empresa não quis vender, somente com autorização direta da Polícia Federal, e informou, também, 69 
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que a Prof.ª Rosana, Chefe do LCQUI, não quer ficar com a responsabilidade de fazer tudo sozinha, 70 

senão vai pedir exoneração do cargo. O Prof. Passoni ressaltou que toda a universidade está 71 

assim, no limite. O Prof. Frederico disse que será preciso informar ao prefeito do campus que está 72 

faltando água no P-10, prédio só de salas de aula, a Prof.ª Marina complementou que são 16 salas 73 

de aula. O Prof. Frederico continuou sua fala informando que a Biblioteca do CCTA está com foco 74 

de cupim, a Prof.ª Simonne informou que também na Casa de Cultura Villa Maria tiveram um 75 

problema sério com cupim, numa época de férias, tiveram que tirar tudo, e que ficaram com muito 76 

medo das consequências do foco. O Prof. Raul informou que ele, Prof. Olney, e a Prof.ª Simonne 77 

tiveram uma reunião com Sr. Samuel, um empresário que se sensibilizou com uma entrevista na 78 

Rádio 97 sobre a situação da Universidade, ele se identificou como irmão de uma ex-aluna de física 79 

que foi para o exterior com Bolsa, e a esposa fez Mestrado aqui na Universidade. Ele falou que 80 

aparentemente houve a separação entre a universidade e o empresariado e alegou a necessidade 81 

de uma reunião, com um grupo de empresários, para avaliar que tipo de ajuda eles poderiam dar. A 82 

Prof.ª Marina informou que haverá colação de grau em separado, por uma razão muito boa, os 83 

alunos conseguiram emprego. Dias 17, 24 e 30/03/2017 – Colação de grau no Centro de 84 

Convenções (EAD). O Prof. Passoni informou que 50% são alunos do CEDERJ, participação cada 85 

vez maior, estudando bimodal, presencial e EAD. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni 86 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 18 minutos.  87 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                       Célia da Silva Caetano 

              Reitor                                                              Secretária ad hoc 


