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ATA DA QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO UENF 

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

14 horas e 31 minutos, a quingentésima trigésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

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

Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria 4 

– Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Maria Cristina 5 

Gaglianone, representando a Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 6 

Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. José Frederico 7 

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

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

Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do 10 

Hospital Veterinário; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação da UENF; 11 

Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Maria Beatriz P. 12 

Boeschenstein – Secretária Geral da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Renovação de 13 

Contrato com a White Martins; 3- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni iniciou a reunião informando que 14 

acrescentou à pauta a expansão do campus de Macaé, e trouxe também a convocação dos servidores da 15 

universidade pelo SINTUPERJ para participarem do Ato Nacional contra a Reforma da Previdência. 16 

Disse que Macaé já tem o recurso para a obra, e que é preciso implementar a rotina de passar todas as 17 

obras pela aprovação do CONSUNI, acha prejudicial a existência de uma série de obras sem o devido 18 

controle. Apesar de ter trazido para aprovar no COLEX, “ad referendum” do CONSUNI, vai enviar ao 19 

CONSUNI. O Prof. Passoni falou ainda que a empresa White Martins considerou que o número de 20 

cilindros de sua propriedade alocados na universidade é muito grande comparado às compras efetuadas. O 21 

Prof. Marcelo perguntou sobre a implicação do desnível financeiro no sistema de bolsas, que para ele 22 

não tinha ficado muito claro o impacto, e está surgindo uma grande demanda de bolsas com os alunos 23 

novos. O Prof. Passoni esclareceu que para o pagamento das bolsas de cota são necessários R$ 24 

9.000.000,00/ano, mas no QDD (Quadro Demonstrativo de Despesas) publicado, só tem a previsão de R$ 25 

3.000.000,00/ano. Para a Folha de Março, ainda não tem nenhum recurso liberado. Já foi enviado ofício 26 

solicitando a liberação. O Prof. Olney informou aqui na UENF, com um controle que realizamos, 27 

verificamos aproximadamente 100 alunos de cota que recebiam indevidamente. O Prof. Marcelo Gantos 28 

opinou que todos estão aqui com muita boa vontade, mas considerou que as condições materiais da 29 

Universidade ainda não são favoráveis. O Prof. Passoni concordou com o Prof. Marcelo, mas afirmou 30 

que não irá tomar uma decisão monocrática, deverá ser empregado o máximo de esforço por todos, mas 31 

se houver a decisão de não funcionar, deverá ser coletiva, passar pelo CONSUNI, e ser discutida nos 32 
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demais Colegiados competentes. Declarou-se à disposição para participar dos Conselhos de Centro. O 33 

Prof. Olney informou que tem recebido as Atléticas, e na opinião do alunado, o governo está interessado 34 

em greve. O Prof. Olney ressaltou que o salário está atrasado, mas está sendo pago. As bolsas estão 35 

atrasadas, mas também estão sendo pagas, mas se houver uma paralisação, opinou que ficará difícil o 36 

retorno. O Prof. Marcelo Gantos opinou que não se pode comparar alunos, técnicos e professores, e o 37 

Prof. Olney argumentou que no cargo dele, são comparados, porque alguns técnicos estão sem condições 38 

até de colocar comida em casa. A Prof.ª Teresa referindo-se ao que foi falado pelo Prof. Passoni sobre 39 

paralisação ou não das atividades reforçou a urgência de solidariedade entre todos, lembrando que desde 40 

o ano passado, quando não saiu o décimo terceiro, muitos servidores entraram em maior dificuldade. É 41 

preciso um tratamento diferenciado aos servidores que realmente estão sem condições de vir trabalhar, e 42 

opinou que na manifestação de amanhã será importante ter a presença significativa, para mostrar a 43 

insatisfação. A Prof.ª Helena fez diversas considerações sobre o perfil do alunado novo, e ressaltou que 44 

com o desmonte do serviço público, é preciso pensar em uma nova forma de comunicação com os jovens. 45 

O Prof. Passoni abordou a situação atual de falta de pessoal colaborando com a PROGRAD, que está 46 

passando por um momento difícil, pois em 2015 eram 10 funcionários contratados pelo CEDERJ, no ano 47 

passado foi reduzido para apenas 6 funcionários, e agora estamos sem nenhum funcionário do CEDERJ. 48 

O Prof. Passoni encerrou esse assunto solicitando a todos os Centros e demais setores que tivessem 49 

algum pessoal disponível, que fosse encaminhado à PROGRAD. A Prof.ª Helena informou que o 50 

Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal já está alojada no dormitório térreo do Hospital 51 

Veterinário, faltando apenas a instalação do ar condicionado, porém foi descoberto que na entrada térrea, 52 

onde seria instalado o aparelho, não existe alimentação elétrica. O Sr. Rogério informou a necessidade de 53 

doações para a troca de pneus da caminhonete, a exemplo do que fez o LCA. O Prof. Passoni disse que 54 

na quinta-feira irá com a Sr.ª Patrícia (DGA) a uma reunião na SECTI, com o novo Secretário. O Prof. 55 

Marcelo Gantos perguntou sobre a situação da FERTHYMAR, e o Prof. Passoni respondeu que estão 56 

aguardando um pagamento ainda para esse mês. O Prof. Passoni falou da expectativa de liberação da 57 

cota financeira até abril, e da esperança que a situação dos salários seja resolvida. Nada mais havendo a 58 

tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 28 minutos.  59 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                       Célia da Silva Caetano 

          Reitor      Secretária ad hoc 


