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

UENF 

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

PROPPG, às 14 horas e 25 minutos, a quingentésima trigésima quinta 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.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Prof.ª Helena Hokamura – 10 

Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da 11 

UENF; Sr.ª Maria Beatriz P. Boeschenstein – Secretária Geral da UENF. Tratou-se da seguinte 12 

pauta: 1- Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Comissão de Sindicância; 4- Assuntos 13 

Diversos. Dando início à reunião, o Prof. Passoni pediu à Secretária Geral, Sr.ª Maria Beatriz 14 

P. Boeschenstein para informar o que acabara de receber do Gabinete da Secretaria de Estado 15 

de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, da parte do novo Secretário, Sr. 16 

Pedro Fernandes. A Sr.ª Beatriz Boeschenstein informou que o Secretário não virá para a 17 

reunião anteriormente agendada para a quinta-feira próxima, onde ele havia recomendado que 18 

os Sindicatos fossem chamados. O Prof. Passoni informou que na Reunião no Rio de Janeiro 19 

ele tinha recebido os Sindicatos e disse que viria aqui. A ideia era recebê-lo para conversar 20 

sobre os vários assuntos pendentes que existem aqui na Universidade: obras inacabadas; 21 

Restaurante Universitário, Hospital Veterinário, Colégio Agrícola. O orçamento da universidade, 22 

que era de R$ 197.000.000,00, sofreu um contingenciamento de aproximadamente R$ 23 

25.000.000,00, ou seja, R$ 171.000.000,00, não serão suficientes para 2017. Em 2016, com R$ 24 

154.000.000,00, não se conseguiu saldar nenhum contrato de demanda, mesmo sem comprar 25 

nada. Houve também um corte de R$ 10.000.000,00 na rubrica de pessoal, que havia sido 26 

estimado em mais R$ 10.000.000,00 para passar o ano de 2017 mais confortável, mas, vai ser 27 

igual a 2016. Para a manutenção da universidade, um pouco mais de R$ 1.000.000,00/mês, mas 28 

o planejamento era de aproximadamente R$ 1.500.000,00, para chegar perto do orçamento de 29 

2015. Obviamente que recursos contingenciados podem ser descontigenciados, mas R$ 30 

150.000.000,00 /ano para salário, serão insuficientes. Os cotistas, que são regidos por duas leis 31 
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estaduais também estão sendo com problema, para o auxílio permanência, que seriam 32 

necessários R$ 9.000.000,00, só recebemos R$ 3.000.000,00. Sobre as bolsas, o Prof. Passoni 33 

informou que a PROEX fez uma operação “pente fino” nas bolsas, conseguindo uma redução no 34 

volume das mesmas, já refletido no mês de fevereiro. Disse haver tempo para levantar esse 35 

recurso, e até sugeriu o desmembramento em dois processos para não prejudicar as outras 36 

bolsas. O Prof. Passoni informou também que para a FERTHYMAR era esperado um 37 

pagamento de pelo menos R$1.000.000,00 dos R$ 6.000.000,00 que lhe são devidos, mas 38 

somente foi pago R$ 333.000,00, da parcela de março de 2016, que possibilitou o corte da 39 

grama. Na DGA, o pessoal estava trabalhando desde dezembro sem os aparelhos 40 

condicionadores de ar funcionando, porém a Prof.ª Rosana pagou o conserto com a taxa de 41 

bancada da FAPERJ. Também a sala dos sistemas de internet sem ar condicionado podem 42 

queimar. O Prof. Passoni falou também que o Sr. Rogério está tentando colocar o Centro de 43 

Convenções para funcionar, e que eles dois foram à Macaé onde teve um incêndio no domingo, 44 

nas mesmas condições do ocorrido aqui, e agradeceu a todos que ajudaram: Prof. Olney, Prof. 45 

Frederico, e outros professores e alunos. O Prof. Passoni também informou que o Grupamento 46 

Ambiental da Guarda Civil Municipal está se mudando para o campus, e que o PROEIS está aos 47 

poucos se reestabelecendo. Lembrou que, sem cota financeira vai ficar difícil pagar os contratos. 48 

Em relação ao Restaurante Universitário, a Sr.ª Patrícia informou que o Edital está sendo 49 

finalizado amanhã. Ainda sobre o R.U. o Prof. Olney falou sobre o aproveitamento dos resíduos, 50 

que terá uma mudança nesse novo edital. O Sr. Rogério disse que como já existe o projeto do 51 

Prof. Nagipe de aproveitamento dos resíduos, a firma vencedora do edital será a responsável 52 

pela coleta. O Prof. Passoni resumiu que essas são as condições que a universidade tem para 53 

funcionar. As aulas iriam começar em 06/02, houve um longo debate para resolver se 54 

começavam ontem, e opinou que será preciso uma outra avaliação, abertura de um novo debate 55 

para que sejam tomadas as resoluções que tiverem que ser tomadas, caso piore o cenário. 56 

Informou que na UERJ, o início das aulas está marcado para o próximo dia 13, comparando que 57 

aqui na UENF ainda podemos contar com a colaboração da FERTHYMAR na questão da 58 

jardinagem e portaria e se as cotas financeiras fossem liberadas, poderíamos saldar nossos 59 

compromissos colocando tudo em dia. O Prof. Passoni informou, também, que foi divulgado um 60 

áudio do novo Secretário dizendo que renunciaria ao cargo, caso os salários não fossem 61 

colocados em dia. O Prof. Olney disse que uma aluna contou que na UERJ os professores nem 62 

aparecem, que os alunos ficam esperando na sala e que nenhum professor aparece para dar 63 

aula. E que aqui, pelo menos, estão tendo aula. A Prof.ª Marina falou sobre a recepção aos 64 
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calouros que terá amanhã no Centro de Convenções, com todos os Coordenadores de Curso, e 65 

estendeu o convite aos Diretores de Centro. O Prof. Passoni complementou a informação que 66 

depois haverá uma divisão por Centros. Essa ideia foi iniciada na segunda-feira, e no dia 13, 67 

haverá a Aula Inaugural com a Antropólogo Roberto DaMatta, às 10 horas, no Centro de 68 

Convenções. O Prof. Frederico informou que recebeu um convite para uma Audiência Pública 69 

no Colégio Agrícola, ao que o Prof. Passoni disse que também recebeu o mesmo convite. A 70 

Sr.ª Maria Beatriz complementou que a ADUENF também recebeu esse mesmo convite. O 71 

Prof. Passoni prosseguiu falando sobre a Feira de Ciências promovida pela ADUENF no 72 

sábado, que a ASCOM já está articulando, junto à PMCG e outras Prefeituras da Região e com 73 

os alunos. O Prof. Olney informou que na aula inaugural do TEOREMA (Curso Pré-Vestibular), 74 

o pai de um dos alunos trabalha na Rádio de São Francisco de Itabapoana, e se propôs a fazer 75 

a divulgação do evento lá no município. O Prof. Olney continuou informando que Prof. Gerson 76 

do CCH vai ficar na frente da UENF para direcionar os visitantes. Os ônibus serão oferecidos 77 

pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e os grupos de música, disponibilizados 78 

pela Superintendência Cultural do TRIANON. O Prof. Passoni informou sobre o evento 79 

“Ressaca na Villa”, elogiando e ressaltando o seu significado como possibilidade de se tornar 80 

uma nova tradição no carnaval da cidade. A Prof.ª Simonne complementou a informação sobre 81 

o evento, onde foi solicitado como entrada a doação de produtos e materiais de limpeza, e da 82 

sua surpresa com o número de presentes e com o montante de doações, que ocorreram mesmo 83 

por quem não compareceu ao evento, somente com o intuito de contribuir e ajudar à 84 

universidade. A Prof.ª Simonne relatou que todos os presentes amaram o evento, que foi muito 85 

legal, teve a Lyra de Apollo, que deu uma volta em torno da Villa tocando marchinhas antigas de 86 

carnaval, teve o bloco “Cabeça de Gato” para as crianças. Informou também que foram 87 

recebidas muitas doações de sacos de lixo, detergente e desinfetante, onde foi lembrada a 88 

necessidade do Hospital Veterinário. A Prof.ª Helena achou muito boa a lembrança, e informou 89 

que a Festa Junina sustentou as necessidades materiais do Hospital Veterinário por seis meses. 90 

A Prof.ª Simonne disse que no próximo evento vai pedir lâmpadas. A Prof.ª Helena opinou que 91 

as notícias de desgraças já estão no limite do suportável, e achou importante ressaltar o carinho 92 

que a universidade está tendo da população. O Prof. Marcelo Gantos, ressaltou a importância 93 

das mesmas, e que o início do Semestre no CCH se deu com frequência em número 94 

significativo, como era esperado. Opinou que o lado ruim foi a pane na parte elétrica que 95 

sustenta toda a refrigeração da sala dos professores, e se inscreveu como prioridade na ordem 96 

de consertos dos aparelhos condicionadores de ar, assim que esse serviço for normalizado. O 97 
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Prof. Marcelo Gantos quis saber o que deve ser falado aos calouros, e pediu uma posição 98 

institucional formal da Reitoria, para o discurso ser equânime, e o Prof. Passoni respondeu que 99 

serão divulgados uma nota e um vídeo pela ASCOM. A Prof.ª Rosana informou grande 100 

preocupação com o Curso de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, que perdeu a 101 

nota 4 e foi para a nota 3, e também com o Programa de Engenharia de Produção, que está há 102 

vários períodos com a nota 3, e que o último ano tem um peso muito grande na avaliação da 103 

CAPES. A Prof.ª Rosana informou também que participará de uma reunião na USP, que está 104 

sendo organizada pela CAPES, no dia 15/03, a convite da mesma, para tratar da 105 

Internacionalização das Instituições. Na quinta-feira, terá o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e 106 

Pós-Graduação, na SECTI, às 10 horas, com a pauta de recomposição do orçamento. A Prof.ª 107 

Rosana continuou sua fala respondendo ao Prof. Marcelo Gantos sobre o valor da taxa de 108 

bancada que os programas de Pós-Graduação estão recebendo da FAPERJ, por meio do Edital 109 

de Apoio Emergencial aos Programas de Pós-Graduação, onde os Programas com menos de 110 

120 alunos, o valor é de R$ 3.000,00/mês, e Projetos com mais de 120 alunos, o valor é de R$ 111 

5.000,00/mês. O CCH recebeu R$ 11.000,00 – referentes a última parcela de 2015 e o CCH não 112 

usa esse recurso para reagentes, ao que o Prof. Marcelo Gantos respondeu que não sabia 113 

quais eram os valores. A Prof.ª Rosana explicou que essa taxa de bancada não leva em conta 114 

as notas e sim o número de alunos. O Prof. Marcelo Gantos perguntou também sobre o 115 

pagamento das bolsas atrasadas, ao que a Prof.ª Rosana respondeu que foi conseguido atrelar 116 

o pagamento das bolsas ao pagamento do salário dos servidores e que os Coordenadores e 117 

alunos estão cientes disso. A FAPERJ disse que honrará seus compromissos, e a prioridade 118 

será o pagamento das bolsas. A Prof.ª Kátia quis saber se já temos acesso à lista de 119 

inadimplência, ao que a Prof.ª Rosana respondeu que esteve na FAPERJ, conversou 120 

diretamente com a Auditora da FAPERJ, mas até agora não recebeu nenhuma lista, nenhum 121 

Pró-Reitor recebeu, mas lembrou que nenhum professor inadimplente poderá receber bolsistas 122 

no novo Edital. O Prof. Passoni esclareceu que recebeu alguns cargos da FENORTE, ainda 123 

existem cargos disponíveis de Chefia de Laboratório, porém nesse meio tempo foi publicado o 124 

Decreto que veta o preenchimento de cargos vagos, só permitindo efetivar substituições de 125 

nomeações já existentes. Em seguida, o Prof. Passoni reportou-se à Prof.ª Teresa que 126 

chegava de uma audiência de conciliação com a AMPLA, e disse ter argumentado que a 127 

universidade não tem como pagar e não tem condições de negociar, como qualquer cidadão 128 

devedor faria. O Prof. Passoni passou para o próximo ponto de pauta – Comissão de 129 

Sindicância, ressaltando a necessidade de se reestabelecer as diversas comissões, com 130 
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instruções e emissão de pareceres pela ASJUR. São muitos casos recorrentes, e muitos deles 131 

sendo arquivados, por decurso de prazo. Ressaltou a necessidade de muita seriedade no trato 132 

com essas comissões. Exemplificou os casos de desaparecimento de bens, que são mais 133 

simples, e solicitou que todas as Diretorias indicassem nomes. A Sr.ª Patrícia lembrou que é 134 

obrigação do servidor, que não pode declinar, a não ser que esteja envolvido no caso. Em 135 

prosseguimento, deu-se um pequeno debate sobre a uniformização do horário de atendimento 136 

ao público em todos os setores da universidade, visando atendimento inclusive aos cursos 137 

noturnos, e chegou-se ao consenso de 16 h às 20 h, nas Secretarias dos Centros que têm 138 

cursos noturnos, e de 14 h às 18 h, nos demais setores da Universidade, e que depois de 139 

decorridos 15 dias, seria avaliada a eficácia da mudança. A Prof.ª Helena lembrou do processo 140 

de auto avaliação como um importante instrumento de avanço da Universidade. E nada mais 141 

havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 142 

horas e 28 minutos.  143 

        

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


