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ATA DA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

14 horas e 23 minutos, a quingentésima vigésima sétima Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes 3 

Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; Prof.ª Rosana 4 

Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de 5 

Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia 6 

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

Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª 8 

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

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 10 

Veterinário; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Sr. Luiz Gabriel 11 

Smiderle, representando o Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª 12 

Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da 512ª 13 

Reunião Ordinária; 2- Informes; 3- Encaminhamento do PDI; 4- Assuntos Diversos. Dando início à 14 

reunião, a Prof.ª Teresa começou com os informes, item 2 da pauta, passando a palavra para quem tivesse 15 

algum informe para dar. A Prof.ª Kátia informou que um aluno da Biologia foi abordado por dois 16 

policiais armados cerca de 10 h da noite, houve racismo pelo fato dele ser negro, e com certeza vai chegar 17 

algum documento oficial. O Prof. Raul disse que não está justificando, mas já foi falado que estamos em 18 

estado de fragilidade, e andar no campus às 10 da noite, ainda mais sozinho, não está sendo muito 19 

recomendado. O Prof. Olney informou o caso do relato da aluna Jéssica que mora na comunidade, que 20 

pediu cuidado com o público alvo, “_que a maioria não sabe nem ler – (fala da aluna da comunidade), 21 

precisa é ser alfabetizada! ” O Prof. Olney lembrou do Projeto Recreando que dava muito certo, e lembrou 22 

também do Prof. do CCTA, que já fez pesquisa com essas crianças da comunidade. O Prof. Marcelo 23 

Gantos disse que pensa que essa não é uma função somente do CCH, que não tem equipe qualificada, 24 

nem ferramentas. Opinou que cuidar dessas questões sociais envolvendo a comunidade circunvizinha, é 25 

uma função da Universidade como um todo. A Prof. Teresa classificou a situação como muito séria, 26 

ressaltou que estão buscando soluções para duas questões diferentes, dois problemas distintos foram 27 

apresentados, um é a abordagem do aluno do CBB, outro são as crianças da comunidade na piscina, que 28 

pode ser uma questão muito pior do que a falta de segurança. A Prof.ª Teresa considera importante 29 
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conversar com o comandante da PM para explicar a situação de excepcionalidade que a Universidade está 30 

vivendo. Disse também, que entendia a preocupação do Prof.  Olney. A Prof.ª Teresa lembrou, ainda, 31 

que o Prof. Renato Da Matta do CBB, assim como a Prof.ª Karla Ferreira do CCTA, têm projetos de 32 

extensão com as crianças da comunidade e, ela mesma durante 4 anos desenvolveu projeto de extensão 33 

com as crianças da comunidade, mas tudo era apenas paliativo, que, infelizmente ela não viu muito 34 

resultado. Esclareceu que as crianças que frequentavam algum projeto hoje, amanhã cresciam e voltavam 35 

para a mesma realidade. O Prof. Olney falou sobre a possibilidade de se recuperar o projeto Recreando, 36 

e informou que a equipe de Educação Física já está terminando o projeto, porém a Prof.ª Teresa reforçou 37 

a opinião que qualquer coisa vai ser paliativa, e que a questão é muito mais complexa, mas que o que 38 

estiver ao nosso alcance, faremos. O Prof. Raul informou que o novo Secretário Municipal de Educação 39 

é um ex-aluno nosso, e vê como interessante trabalhar em parceria com a Prefeitura Municipal de Campos 40 

dos Goytacazes, que está precisando de espaço para desenvolver um projeto com a comunidade. O Prof. 41 

Raul reconheceu que a universidade pode não ter equipe qualificada, mas espera que em janeiro não haja 42 

mais esse problema. Poderemos trazer as crianças para serem partícipes, para conhecer a universidade, 43 

com atendimento a essas crianças e à comunidade como um todo. O Prof. Olney pensou no Projeto 44 

Recreando como uma retomada, pois não dá para contar com a sorte. O Prof. Raul ressaltou o fato da 45 

polícia ser um órgão repressivo em qualquer lugar do mundo, e disse reconhecer o quanto é difícil chegar 46 

nesse ponto de precisar colocar polícia aqui dentro da universidade. A Prof.ª Teresa considera mais 47 

importante ter uma política de educação municipal em tempo integral. O Prof. Marcelo Gantos ressaltou 48 

que mesmo sabendo que o CCH possa ter uma ligação maior com esses assuntos, disse que gostaria que 49 

fosse cobrado igualmente dos outros Centros, pois está sendo um problema da universidade como um 50 

todo, e seria interessante poder contar com a participação dos colegas dos outros Centros. O Prof. 51 

Marcelo Gantos finalizou dizendo que fica contrariado quando a retórica vem sempre para o CCH, e 52 

gostaria que ficasse registrada a sua posição. O Prof. Frederico informou que, juntamente com três 53 

laboratórios foi tomada a iniciativa de colocar cadeados com correntes na PESAGRO e no Colégio 54 

Agrícola, pois estão receosos que nesse período de recesso fiquem muito vulneráveis, com roubo de 55 

animais. Fizeram cópias das chaves para todos que estão atuando, e cópias também das chaves das portas 56 

de vidro, e que essas foram algumas medidas pensadas para tentar amenizar algum problema mais grave 57 

que possa vir a acontecer. A Prof.ª Simonne ressaltou que também fez isso na Villa Maria. O Prof. Raul 58 

informou que na ALERJ a LOA ainda não foi aprovada, mas que, de qualquer forma, vão pedir emendas, 59 

independentemente de saber o que vai ou não ser aprovado. O Prof. Raul continuou informando que o 60 
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problema da segurança está sendo resolvido, com a portaria a cargo da Firma FERTHYMAR, teremos 61 

porteiros e não seguranças. Foi pensado em 3 postos na Villa Maria, 02 em Macaé, Colégio Agrícola 02 62 

diurnos e 02 noturnos, 01 no Hospital Veterinário e 01 na Ilha, lembrando que está sendo a primeira vez 63 

que se coloca a polícia aqui. O Prof. Frederico informou que conversou com o Prof. Passoni na reunião 64 

que teve no CCTA, e que ele concordou em colocar um posto na Ilha e outro na PESAGRO, o Prof. Raul 65 

informou que o problema dessa questão é que a firma não quer ir para a PESAGRO. Em relação ao 66 

encaminhamento do PDI, item 03 da pauta, o Prof. Raul informou que as informações necessárias já 67 

foram encaminhadas à Reitoria e a Sr.ª Beatriz Boeschenstein está fazendo a formatação. O Prof. 68 

Frederico perguntou sobre a data de entrega do relatório de gestão, dia 15/12, e o Prof. Raul disse que 69 

muitos estão considerando essa questão do relatório com muito exagero. A Prof.ª Simonne considerou 70 

importante a entrega do relatório de gestão. A Prof.ª Teresa passou para assuntos diversos, último ponto 71 

de pauta, onde o Prof. Frederico informou que a UERJ está em processo de federalização, verificando a 72 

possibilidade dessa concretização, mas considerou a existência de muitos entraves jurídicos, e disse que 73 

está trazendo aqui no Colegiado Executivo, para ver se vale a pena fazer esse estudo ou não. A Prof.ª 74 

Teresa considerou que, indicar uma comissão para se discutir esse assunto aqui dentro da universidade, 75 

seria um indicativo de que se está pensando nisso institucionalmente, o que não está ocorrendo, a 76 

administração não está com essa ideia. Inclusive considerou que esse não é o momento, e o Governo não 77 

está querendo aumentar os seus problemas. A Prof.ª Marina lembrou que, na última Reunião da Câmara 78 

deixou a sugestão de maior participação de todos os Coordenadores no acolhimento de seus calouros, e 79 

que as Coordenações junto com os laboratórios pensassem em atividades que atraíssem os alunos, que 80 

mesmo não sendo obrigatórias, que valessem a pena e que influenciassem no currículo deles. A Prof.ª 81 

Simonne informou que foi perguntado se a Villa Maria poderia oferecer cursos para esses alunos, e ela 82 

se colocou à disposição. O Prof. Olney ressaltou a importância dos Coordenadores estarem presentes, 83 

pois é preciso que esses calouros sejam abraçados por todos da Universidade. No montante dos calouros, 84 

40 alunos podem ficar como voluntários no 1º semestre, e depois serem absorvidos, creditando em 10% 85 

as atividades em todos os cursos de graduação. O Prof. Marcelo Gantos manifestou-se a favor de uma 86 

adesão espontânea, e sugeriu que os alunos poderiam participar como ouvintes. A Prof. Teresa reiterou 87 

ser de suma importância o acolhimento aos calouros. O Prof. Olney sugeriu a criação e execução de 88 

cartazes que chamem a atenção dos alunos calouros, pois em sua grande maioria vêm à universidade 89 

somente para fazer a matrícula e regressam às suas casas e até cidades de origem. A Prof.ª Kátia relatou 90 

outro incidente, um vazamento no condicionador de ar, que alagou o um laboratório inteiro, mas que foi 91 
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feito o contato com o setor responsável pela manutenção, porém foi alegado que se o zelador não estivesse 92 

presente, nada poderia ser feito. A Prof.ª Kátia deixou como sugestão, que em casos de emergência fosse 93 

dada uma atenção especial. O Prof. Rodrigo informou que na 5ª feira será feita uma convocação a todos 94 

os Coordenadores, pois está prevista a presença do Prof. Passoni na Reunião do CONCEN. O Prof. 95 

Rodrigo informou que vai estar em Macaé, e como está havendo problemas de comunicação, isso poderia 96 

ser superado. O Prof. Olney reforçou a ideia de formar um grupo aqui na UENF. A Prof.ª Teresa 97 

informou que aqui no Município também tem Mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades 98 

na Cândido Mendes e Mestrado em Engenharia Ambiental no IFF, onde existem debates sobre o Mestrado 99 

e Doutorado Profissionais. O Prof. Olney informou que o PROEXT de 2016 para 2017 deve abrir ainda 100 

em dezembro e estão programando prolongar até Fev/2017. O Edital está no Jurídico do MEC. E nada 101 

mais havendo a ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 102 

horas e 07 minutos. 103 

 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria                       Célia da Silva Caetano 

           Vice-Reitora                                  Secretária ad hoc 


