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ATA DA QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNÃO DOCOLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY     

RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às catorze horas e vinte minutos, na Sala 1 

de Reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ocorreu a quingentésima trigésima quarta 2 

reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 1 – Situação da Universidade a) roubo no 3 

Colégio Agrícola b) concessionária Águas do Paraíba; 2 – Assuntos Diversos. Estavam presentes, Profa. 4 

Teresa Peixoto Faria – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Suzuki – Pró-Reitora de 5 

Graduação; Prof.ª Maria Cristina Canela Gazotti – representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-6 

Graduação, Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e assuntos Comunitários, Prof.ª Kátia 7 

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB, Prof.ª Luciane Soares da Silva representando o Prof. Marcelo 8 

Gantos – Diretor do CCH, Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT, Prof. Frederico Straggiotti – 9 

Diretor do CCTA e como convidados, Prof.ª Helena Hokamura, Chefe do Hospital Veterinário, Sr. Rogério 10 

Ribeiro de Castro, Prefeito do campus. A Prof.ª Teresa iniciou a reunião justificando a ausência do Prof. 11 

Passoni que estava no Rio para reuniões. O Prof. Raul passou aos informes a) ida à Macaé para resolver a 12 

questão de construção de salas de aula, com recursos de projeto do Prof. Valdo, o LENEP havia solicitado 13 

algumas informações, o que foi feito e deram ciência ao Prof. Vitor Hugo que vai assumir a direção no 14 

campus Macaé. Estão também tentando resolver um problema com a Prefeitura que utilizou parte do 15 

terreno do LENEP para construir uma estrada e, em contrapartida construiria um pavilhão de aulas o que 16 

não foi feito. Vão solicitar apoio da Guarda Municipal de Macaé para o LENEP; b) reunião com 17 

representantes da empresa PRUMO para apresentar a proposta de Universidade Verde, a proposta é que 18 

instalem células fotovoltaicas, captação de água de chuva e adequação da rede elétrica. O representante da 19 

Prumo explicou que, no momento, estão com problemas financeiros mas terão que depositar 20 

aproximadamente 2% do lucro na FECAM, que é administrado pelo André Corrêa, existe a possibilidade 21 

da aprovação de alguns projetos que são financiados pela Prumo como forma de compensar os danos 22 

ambientais em lugares próximos de onde as atividades são desenvolvidas e deve ser em instituições de 23 

educação. c) reunião na SECTI, no último dia 15, com a participação do dono da Ferthymar, o Secretário 24 

ficou de na sexta, dia 17, liberar recursos para quitar algumas PDs, o que não ocorreu. Foi feito novo 25 

contato e ficaram de na próxima sexta, dia 24, liberarem 300 mil reais. A Ferthymar tem 4 contratos, foram 26 

apresentadas várias PDs, não temos como saber qual será paga. O Prof. Raul ressaltou que a UENF está 27 

negociando de maneira diferente da UERJ, nós apresentamos nossas necessidades para as aulas iniciarem, a 28 

UERJ impõe condições, se uma das condições não for cumprida as aulas não começarão. Continuou 29 

dizendo que o Secretário pediu nossos contratos para estudar possibilidades de diminuir os custos, na 30 

Secretaria de Desenvolvimento Social ele conseguiu isso. O Prof. Raul sugeriu que instalassem sistema de 31 

monitoramento e, com isso, diminuiria o custo com pessoal. d) publicação dos concursos – foram entregues 32 

todas as informações que haviam sido solicitadas sobre os concursos em andamento e concluídos com o 33 
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histórico das vagas, mostrando que são concursos para reposição de pessoal, ao todo são 17 Professores 34 

Associados, 06 Titulares e 01 técnico, o Secretário ficou de providenciar para que sejam publicados. A 35 

Prof.ª Kátia solicitou cópia dos documentos que foram enviados. d) credenciamento da FUNDAR – essa 36 

questão vem se arrastando porque apesar de existir um Decreto falando sobre esse tipo de credenciamento e 37 

que cabe a SECTI fazê-lo houve uma grande dificuldade jurídica na gestão anterior, nosso jurídico 38 

encaminhou o procedimento que é feito nas Instituições Federais e o Secretário ficou de usá-lo como 39 

modelo. f) perícia médica – na reunião foi proposto que o serviço de perícia poderia funcionar na UENF, 40 

evitaria o deslocamento de servidores para o Rio e, como podemos dispor de espaço não haveria 41 

pagamento de aluguel, só a necessidade de lotar perito na UENF. O Secretário ficou de levar a proposta a 42 

outras instâncias. g) Colégio Agrícola – o Secretário argumentou que se passasse o Colégio para a UENF 43 

os técnicos teriam que ser absorvidos e seriam enquadrados, gerando aumento nos gastos da folha de 44 

pagamento. Existe a possibilidade de extinguir o Colégio Agrícola. O Prof. Raul continuou dizendo que na 45 

reunião com o Secretário apresentaram a proposta de Universidade Verde, o Secretário ligou para o André 46 

Corrêa para ver viabilidade do projeto, depois do carnaval deve haver uma reunião para discutir o assunto. 47 

A Prof.ª Teresa falou de sua participação no evento “Darcy Ribeiro, 20 anos, que falta ele nos faz!”. O 48 

Reitor participou no dia 16 e ela foi com a Prof.ª Simonne no dia 17. Houve oportunidade de falar sobre a 49 

situação que estamos enfrentando. O Prof. Raul falou da reunião que teve com o Subsecretário municipal 50 

de agricultura, Sr. Nildo Cardoso que demonstrou interesse em desenvolver projetos no Colégio Agrícola, a 51 

ideia é buscar apoio da PM para a segurança. Houve reunião com o vereador Cabo Alonsimar que se 52 

mostrou preocupado com a situação de segurança da Universidade. O Prof. Raul explicou que na cantina 53 

quebraram o vidro da janela e entraram, mas, com a chegada de um carro se assustaram e foram embora 54 

deixando tudo para trás. No Hospital Veterinário encontraram a guarita aberta, e diferente do que foi 55 

divulgado, as chaves do Hospital não estavam guardadas lá, as chaves que foram encontradas estavam 56 

identificadas como “chaves extraviadas”, o que houve foi que deixaram uma janela externa de laboratório 57 

aberta, entraram e levaram solvente. A questão de produtos químicos é preocupante e também material de 58 

pesquisa com vírus, bactérias e etc. Há animais de pesquisa que são contaminados, se algum for levado 59 

poderá gerar contaminação em outros ou em pessoas. A Prof.ª Helena reforçou o esclarecimento sobre as 60 

chaves do Hospital, que há muito tempo já não são guardadas na guarita. Considera um que foi muito ruim 61 

divulgar a informação errada de que todas as chaves do Hospital haviam sido roubadas e disseminar 62 

pânico. O Prof. Raul falou que na reunião com o vereador Alonsimar ele propôs fazer um documento e 63 

encaminhar para ser discutido na Câmara sobre a vinda do posto da Guarda Ambiental para a UENF. O 64 

Vereador tomou a iniciativa de enviar documento a todos os deputados para que mandassem mensagem ao 65 

Secretário de Estado de Segurança para que autorizasse policiamento da PM para a UENF. O Prof. Raul 66 

ressaltou que a Reitoria também encaminhou documento a SECTI nesse sentido. Falou sobre a reunião com 67 

o comandante da guarda Municipal que disponibilizou dois efetivos que ficarão na UENF durante o 68 
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carnaval e farão ronda 24 horas por dia, e que também foi encaminhado documento à PM solicitando maior 69 

presença na Universidade. Continuou falando sobre a visita do comandante da Guarda Ambiental para ver 70 

o espaço que seria disponibilizado, o comandante participou junto com o Sr. Rogério e o Prof. Raul de 71 

entrevista para o SBT para explicar como estão resolvendo a questão da segurança e a participação da 72 

Guarda Ambiental. O Prof. Rodrigo questionou sobre o PROEIS. O Sr. Rogério esclareceu que o 73 

convênio foi renovado e a UENF realiza todo o trâmite administrativo, as PDs são emitidas para a 74 

transferência do recurso do Orçamento para a Polícia Militar, porém, a Secretaria de Fazenda não faz o 75 

repasse, e o policial não recebe. Como o PROEIS é um Programa em que o policial é voluntário, sem 76 

receber, o policial não se inscreve. A Prof.ª Teresa falou sobre evento na UERJ, promovido pela 77 

ANDIFES, de apoio às Universidades Estaduais. O Prof. Leher, Reitor da UFRJ, organizou o evento que 78 

contou com a participação de mais de 50 reitores de universidades federais, considerou que houve pouca 79 

divulgação e a organização foi falha. A Prof.ª Kátia reafirmou a questão de pouca organização, acredita 80 

que não esperavam que a UENF e a UEZO estivessem presentes e levassem um grupo. Na terça-feira, dia 81 

14, a Prof.ª Teresa participou de evento na UERJ de apoio às universidades estaduais. Ela e a Reitora da 82 

UEZO tiveram oportunidade de falar e expor a grave situação que estão enfrentando, também estava 83 

presente o Reitor da UFRJ que falou do evento promovido pela ANDIFES, que seria no dia 20 e anunciou 84 

que levaria todos os reitores das universidades federais para participarem e darem o apoio às estaduais. A 85 

Prof.ª Luciane considera que a UERJ tem uma posição muito individualista nas manifestações que 86 

promove, as outras universidades nem são citadas como se a UERJ fosse a única universidade estadual e a 87 

única a enfrentar crise. Lembrou que as associações das três universidades deveriam ter um papel 88 

importante para promover essa união. O Prof. Raul lembrou que desde o ano passado o Prof. Passoni tem 89 

tentado um movimento conjunto, mas não conseguiu, já tiveram reunião com o Secretário e os reitores por 90 

iniciativa da UENF. A Prof.ª Teresa leu nota da USDUERJ de apoio às universidades estaduais. O Prof. 91 

Raul falou do roubo que houve no Colégio Agrícola, teve uma assembleia dos funcionários lotados lá e 92 

eles manifestaram preocupação com os animais, foi enviado o caminhão para recolher o que fosse possível 93 

de equipamentos. O Prof. Frederico relatou a reunião que teve com os técnicos e alguns professores onde 94 

ponderaram que não tem como deixar de ir ao Colégio. Houve sugestão que fizessem 2 turnos, ele acredita 95 

que com o reforço no policiamento será mais fácil manter o funcionamento, lá são desenvolvidas várias 96 

pesquisas na área de zootecnia e a presença dos técnicos é fundamental por causa dos animais. A Prof.ª 97 

Teresa falou de documento enviado pela Águas do Paraíba informando que reduzirão o fornecimento de 98 

água, que já foi encaminhado para a ASJUR, consultando sobre a possibilidade ou não dessa medida ser 99 

tomada pela Empresa. Em primeira análise do jurídico, informaram que precisa ser definida de quanto será 100 

a redução e se será possível manter o funcionamento da Universidade com essa redução. A Prof.ª Teresa 101 

lembrou da importância de retomarem a campanha para economizar água e luz. Continuou dizendo que um 102 

funcionário da ASSAII é membro do Rotary e falou da possibilidade de conseguir combustível para as 103 
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máquinas de cortar grama, é possível conseguir, com uma pessoa que ele conhece, o empréstimo de 104 

roçadeiras. O Prof. Raul já tinha visto a possibilidade de utilizarem o trator do projeto de um professor, o 105 

trator está precisando fazer manutenção. O Sr. Rogério esclareceu que a empresa de jardinagem possui o 106 

equipamento necessário mas não está sendo usado por falta de resursos. A Prof.ª Luciane informou sobre a 107 

Feira de Ciências que acontecerá no dia 11, como processo do calendário acadêmico de resistência, onde 108 

tem vários professores que irão participar, e opinou que está havendo boa divulgação. Alguns alunos do 109 

curso de pedagogia farão acolhimento dos alunos, está prevista a visita de um grande número de escolas 110 

municipais e algumas particulares. O Prof. Olney informou que os alunos a Atlética Ururau participarão da 111 

feira. A Prof.ª Teresa informou que no dia 04/03 acontecerá na Villa Maria um evento cultural e de 112 

resistência Ressaca na Villa. No dia 13 haverá a aula magna de abertura de semestre, ministrada pelo Prof. 113 

Roberto DaMatta, e solicitou que divulgassem. A Prof.ª Luciane lembrou que no próximo dia 08 é o Dia 114 

Internacional da Mulher e precisam pensar em alguma comemoração. Nada mais havendo a tratar a reunião 115 

foi encerrada às dezesseis horas e quinze minutos.      116 
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