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ATA DA QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 
EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

PROPPG, às 14 horas e 09 minutos, a quingentésima trigésima sétima Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

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

Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª 5 

Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-6 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; 7 

Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. 8 

José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora Geral 9 

de Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de 10 

Gabinete; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Prof.ª Helena Hokamura – 11 

Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; 12 

Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Situação 13 

da Universidade; 3- Assuntos Diversos. Após presidir a cerimônia de colação de grau em separado do 14 

formando William Rodrigues da Costa Marinho – Licenciatura em Biologia, o Prof. Passoni iniciou a 15 

reunião informando que não havia uma pauta específica. Solicitou que fosse verificada a possibilidade 16 

de devolução do maior número de cilindros que estivessem vazios e/ou sem uso. A Prof.ª Kátia 17 

confirmou que recebeu o documento, mas ficou temerosa que essa devolução significasse o 18 

enfraquecimento das relações comerciais entre a Universidade e a empresa, porém o Prof. Passoni 19 

argumentou que já houve a renovação do contrato. O Prof. Passoni passou para o assunto do pedido 20 

que fez na reunião passada do COLEX para a indicação de nomes para compor as comissões de 21 

sindicância, e disse ter recebido retorno somente da AgiUENF. O Prof. Rodrigo informou que passou 22 

para todos os Chefes de Laboratório, mas que ainda não teve retorno. O Prof. Passoni complementou 23 

que, a princípio, as comissões vão resolver pendências mais simples, principalmente relativas a 24 

desaparecimento de bens patrimoniais, e contarão sempre com a orientação direta do jurídico. O Prof. 25 

Passoni continuou dizendo  que na semana passada teve uma reunião no Rio com o Secretário de 26 

C&T, Pedro Fernandes abordando o assunto FERTHYMAR, o Prof. Passoni informou que houve uma 27 

audiência dos sócios da empresa com o Secretário, na qual ele se comprometeu em acertar cerca de 28 

R$ 1.000.000,00 dos quase R$ 6.000.000,00 devidos, porém pagou somente uma parcela aproximada 29 

de R$ 300.000,00, com a promessa de efetuar outro pagamento ainda esse mês. A empresa já está 30 

dando sinais que não tem condições de continuar com a prestação dos serviços sem receber. Em outro 31 

assunto, o Prof. Passoni disse que foi informado na reunião com o Secretário, que em maio os 32 
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problemas no orçamento devem melhorar, que não é para a universidade se preocupar com o 33 

orçamento de pessoal, que vai ser acertado. O Prof. Passoni informou que já havia levado o problema 34 

da folha dos alunos cotistas para o Secretário de Fazenda, mas como foi encaminhado para falar com o 35 

Subsecretário de Finanças, e este não demonstrou muito empenho em resolver, encaminhou ofício com 36 

cópia para os Secretários de Fazenda e C&T, no qual foi pedido recurso suficiente para a folha de 37 

fevereiro. O Prof. Passoni falou também da Lei que foi publicada com a determinação que o menor 38 

valor de bolsa de estudo para o Estado do Rio de Janeiro seja de R$ 450,00, porém mesmo fechando 39 

as folhas de janeiro e de fevereiro com o valor antigo de R$ 300,00, o valor do orçamento previsto não 40 

foi suficiente. Para o mês de março as bolsas já foram lançadas com o valor de R$ 450,00, e está 41 

sendo aguardada uma suplementação para fechar o mês. O Prof. Passoni disse também que já 42 

conversou com o DCE sobre essa situação de bolsas. Outra situação apontada pelo Prof. Passoni, e 43 

que foi abordada nessa mesma reunião com o Secretário, foi o pedido para que reduzíssemos em 10% 44 

o contrato com a Ferthymar, foi questionado se a redução seria condição para garantir o pagamento, 45 

como foi respondido negativamente, o Prof. Passoni considerou que seria uma negociação muito 46 

difícil. O Prof. Passoni falou também da visita do Deputado Conte Bittencourt à Reitoria, que se 47 

mostrou muito pessimista em relação à situação do estado, inclusive com possibilidade de intervenção 48 

federal, pois o governador teve suas contas rejeitadas preliminarmente pela Comissão de Orçamento. A 49 

Prof.ª Marina argumentou que sem seguro não há estágio, e as seguradoras só validam a apólice 50 

depois do pagamento. O Prof. Passoni informou que existe orçamento na Fonte 230, R$ 189.000,00, 51 

que não estão contingenciados. A Sr.ª Patrícia informou que no Edital tem que dizer qual a fonte que 52 

será utilizada para o pagamento, informou que a GCOM já está fazendo a análise da vantajosidade. O 53 

Prof. Marcelo quis saber até quando a Ferthymar vai continuar prestando os serviços de portaria e 54 

limpeza, o Prof. Passoni respondeu que, a princípio até o final do mês de março, se sair outro 55 

pagamento, pode se estender até o final de abril. Em outro assunto, o Prof. Passoni informou que na 56 

semana passada recebeu a visita do Chefe da Guarda Civil Municipal, foi mostrado o mapa da UENF, a 57 

necessidade da vigilância, e vai ser feita a consulta ao jurídico da PMCG, para verificar a possibilidade 58 

de um programa municipal semelhante ao PROEIS. O Prof. Passoni informou que o PROEIS teve 59 

renovação na semana passada, com aumento da procura por adesão ao programa. O Sr. Rogério 60 

informou que já foi providenciada a nova sede do  Grupamento Ambiental, com escritório e dormitório, 61 

no Hospital Veterinário, e agradeceu a todos que contribuíram de alguma forma para tornar essa ação 62 

possível, como manutenção do caminhão da UENF para a mudança, e outras providências. A Prof.ª 63 

Helena informou que alguns detalhes ainda estão sendo acertados, como conserto do ar condicionado 64 

e troca das fechaduras. O Sr. Rogério informou sobre a Campanha de Vacinação contra a febre 65 

amarela, que começou no fim de semana no Hospital Veterinário, e que agora está sendo na quadra do 66 
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CCH, e será estendida até domingo. A Prof.ª Helena comentou que a UENF foi considerada um ponto 67 

muito estratégico para a campanha, só no sábado foram vacinadas aproximadamente 1.800 pessoas, e 68 

no domingo, aproximadamente 2.480. Em outro assunto, o Prof. Passoni reforçou a informação sobre 69 

o dia de Ação dos jovens empresários, onde farão vários pequenos consertos necessários: conserto da 70 

cerca, caminho de acessibilidade, troca de filtros dos bebedouros, corte do mato onde ficou faltando e 71 

mais algumas coisas que forem apontadas pelo Sr. Rogério, que disse ter passeado com os jovens 72 

empresários pelo campus, mostrando as diversas necessidades. O Prof. Passoni considerou muito 73 

importante a presença de todos que pudessem comparecer, opinando que tratava-se de um movimento 74 

cívico em prol da universidade. A Prof.ª Kátia quis saber como está a licitação do Restaurante 75 

Universitário, e a Sr.ª Patrícia respondeu que está em fase de publicação em jornal de grande 76 

circulação, só que o Tribunal de Contas tem que avaliar antes, fazer os ajustes necessários e liberar o 77 

andamento do processo licitatório. Esse prazo de análise pelo TCE termina amanhã, e se não houver 78 

manifestação do mesmo, segue para publicação. O Prof. Rodrigo reforçando a posição da Prof.ª 79 

Marina, disse que tem recebido muita reclamação de falta de núcleo de estágio no CCT. A Prof.ª 80 

Marina considerou o Núcleo de estágio como setor estratégico da PROGRAD, e nesse momento está 81 

precisando de um funcionário, principalmente para diligência dos termos de estágio. A Prof.ª Rosana 82 

perguntou a Prof.ª Marina se uma força-tarefa ajudaria na PROGRAD, a Prof.ª Marina respondeu que 83 

não, porque são procedimentos de rotina. O Prof. Rodrigo informou também a disponibilidade de salas 84 

no P-10, para quem precisar dispor. A Prof.ª Teresa reforçou o convite para hoje às 18 horas, na Sala 85 

Multimídia do CCH, comemoração do dia mundial contra o racismo, um ensaio teatral “Para ler as 86 

meninas”, com 4 atrizes em cena, que considerou muito interessante. O Prof. Marcelo Gantos quis 87 

saber se o cargo de Chefia de Laboratório é compatível com atividades no Sindicato, se é permitido, e 88 

vários presentes responderam que sim. A Prof.ª Kátia falou sobre o evento que está acontecendo no 89 

Centro de Convenções – Conferência Internacional sobre Eco-hidrologia – Segurança dos 90 

Ecossistemas Aquáticos e da Sociedade, evento que tem por objetivo unir a comunidade internacional 91 

científica e educacional para, juntamente com os setores institucional e socioeconômico, discutir as 92 

boas práticas existentes e as soluções necessárias para garantir a segurança de recursos. A Prof.ª 93 

Rosana mostrou e explicou o cartaz do Congresso de Iniciação Científica de julho de 2017, já com o 94 

site pronto. A Prof.ª Rosana informou também que convidou, a pedido do Reitor, o Prof. Dr. Wanderley 95 

de Souza, 1º Reitor da UENF, para fazer a Conferência de Abertura do evento, no dia 03/07, mas que 96 

ainda não obteve resposta. O Sr. Rogério informou que o Chefe interino do LECIV, Prof. Paulo Maia, 97 

antigo prefeito, reiterou pedido para tirarem os bens patrimoniais dos Centros que ainda estão no nome 98 

dele. O Prof. Marcelo Gantos informou que a Prof.ª Rosalee, a coordenadora do Projeto da 3ª idade, 99 

está reivindicando um espaço mais acessível para os idosos, no andar térreo, pois atualmente está 100 
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ocupando a sala 113, no primeiro andar, de mais difícil acesso para os aproximadamente 150 idosos. E 101 

nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 102 

15 horas e 32minutos.  103 

 

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


