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ATA DA QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO UENF 

Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 

PROPPG, às 14 horas e 12 minutos, a quingentésima trigésima terceira Reunião Ordinária do 2 

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

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

Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora 5 

de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 6 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares 7 

Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia 8 

Gonçalves Magalhães – Diretora Geral de Administração. Compareceram como convidados: 9 

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – 10 

Diretor da Agência de Inovação; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa 11 

Maria; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. André Rangel de Matos – 12 

Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da 13 

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

pauta: 1- Situação da Universidade; 2- Assuntos Diversos. Dando início à reunião, o Prof. 15 

Passoni fez algumas considerações sobre as matrículas que ocorreram na semana passada: na 16 

Engenharia Civil, foram preenchidas mais ou menos a metade das vagas; na Engenharia de 17 

Exploração e Produção de Petróleo, o preenchimento das vagas ficou bem abaixo da média, 18 

sendo que a maioria dos inscritos é de outros estados. O COLAC deliberou pelo calendário 19 

proposto pela comissão, em 06/03 – início do 2º semestre/2016, com término em 24/11. O Prof. 20 

Passoni continuou sua fala informando sobre a primeira reunião com o novo Secretário de 21 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, quando tratou do início das aulas, sem 22 

pessoal da segurança. O representante da FERTHYMAR participou da reunião, para tentar um 23 

acordo para o pagamento dos 16 meses que estão sem receber. O Secretário pediu os Termos 24 

de Referência de todos os Convênios, para analisar e tentar reduzir os custos, visando zerar 25 

todos os processos judicializados na SECTI. O Prof. Passoni informou também sobre a situação 26 

das publicações, que estão paradas na Casa Civil, e sobre o processo de credenciamento da 27 

Fundação Darcy Ribeiro, para administrar os convênios da Universidade. A Sr.ª Patrícia 28 

informou que amanhã deve ser resolvido o problema da Licitação da Segurança, mesmo não 29 

tendo orçamento aberto, vamos dar publicidade por ofício, com publicação em jornal de ampla 30 

circulação, como recomendou o TCE. O Prof. Passoni informou que a White Martins teve um 31 

reajuste de 10% (inflação do período), nos contratos de pagamento à vista. O Sr. Rogério 32 
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informou da necessidade de uma nota para informar que a área do P4 e do P5, embaixo dos 33 

prédios não é de estacionamento, e sim de serviço. O Sr. Rogério continuou sua fala 34 

informando das reclamações quanto à forma de marcação de eventos no Centro de 35 

Convenções, pois existe a necessidade, desde o início de 2016 de se marcar os eventos da 36 

universidade somente com documento assinado. A Sr.ª Patrícia ressaltou a urgência que o 37 

Setor de Patrimônio está tendo na entrega das cópias dos agentes patrimoniais – modelos 11 e 38 

16, que são os suportes para o setor fazer a prestação de contas em nome dos agentes – ainda 39 

tem quantitativo – modelo 2015, com as pastas desatualizadas, e a listagem dos Agentes terá 40 

que ser enviada ao TCE, não podendo ser segurada por mais tempo. O Prof. Frederico lembrou 41 

que foi externado um grau de exigência para a implantação do Curso de Engenharia de 42 

Alimentos – CECIERJ, como a contratação de 4 professores, e considerou ser um curso muito 43 

importante, e que o grau de exigência não é tanto como foi falado. O Prof. Frederico continuou 44 

sua fala informando também que foi sugerido no CONCEN deslocar os cursos de Teorema para 45 

cá, que pode dar mais segurança. O Prof. Olney complementou que o Centro entendeu que é a 46 

hora de vir para cá, e será preciso ver onde vai ser. A Prof.ª Kátia complementou a informação 47 

de que o capacitor do aparelho de ar condicionado foi roubado e a fiação foi cortada. O Prof. 48 

Raul essa semana falou com o Sr. Rogério e com o Sr. Marcelo Pacheco, o conserto do 49 

aparelho de ar condicionado será feito, somente com horário marcado, e com a presença de um 50 

deles. O Prof. Rodrigo opinou que deve ser feito um mapeamento do pessoal que vai ao 51 

telhado fazer conserto, sem o zelador, e que pode estar trocando as peças. Nada mais havendo 52 

a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 horas e 30 53 

minutos.  54 
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