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ATA DA QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 1 

14 horas e 12 minutos, a quingentésima trigésima nona Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

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. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico 8 

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

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 11 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da 12 

Agência de Inovação; Sr. André Rangel de Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. 13 

Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano 14 

– Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Situação da Universidade; 3- 15 

Assuntos Diversos. O Prof. Passoni iniciou a reunião informando sobre o ofício do SINTUPERJ, 16 

de 31/03/2017, comunicando a deliberação em assembleia de 02 dias de paralisação das atividades 17 

laborais e 01 dia de mobilização por semana e que enviou ofício ao SINTUPERJ pedindo 18 

reconsideração. O Sr. André considerou essa postura como um retrocesso do Sindicato e que as 19 

pessoas estão se aproveitando da situação para não vir trabalhar. O Prof. Passoni reconheceu que 20 

faltou um pouco de ponderação, e de preocupação com as pessoas que não podem vir trabalhar. O 21 

Prof. Marcelo Gantos opinou que nunca foi tão legítima a condição para se fazer uma greve, mas 22 

considerou também legítima a colocação do código 61 na folha de ponto do servidor grevista. A 23 

Prof.ª Rosana manifestou-se de acordo com a maior parte das falas, que está ciente da situação de 24 

muitos servidores que não estão podendo realmente vir trabalhar, mas não concordou com o 25 

servidor ficar em casa, em paralisação de suas atividades laborais, considerou que essa atitude não 26 

vai mudar em nada a sua realidade, pois o salário vai continuar atrasado. O Prof. Raul concordou 27 

que a situação que estamos vivendo é ilegal, mas que não se pode considerar antagonismos entre 28 

os interesses. Ressaltou a importância de se ouvir os técnicos e tentar convencê-los a colocar os 29 

interesses da UENF acima dos pessoais e de classes. O Sr. André opinou, em relação à fala da 30 
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Prof.ª Rosana, que os servidores não estão vindo trabalhar, pois assim economizam, 31 

exemplificando que ele próprio está vindo trabalhar de bicicleta, porque já está pesando pagar 32 

combustível. O Prof. Molina recomendou muita cautela, cuidado especial com as palavras, 33 

porque o discurso tem que ter uma unanimidade. O Prof. Marcelo Gantos quis saber se houve 34 

mais algum pagamento à FERTHYMAR. O Prof. Raul respondeu que não, mas que a negociação 35 

está avançando. O Sr. Rogério informou que a Guarda Ambiental, a partir de hoje  farão plantão 36 

aqui na Universidade e agradeceu à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ao Hospital Veterinário e aos 37 

Centros o apoio que foi dado para o conserto dos carros. O Prof. Passoni falou sobre a reunião da 38 

semana passada com o pessoal responsável pela Ação do dia 08/04, que considerou que será uma 39 

grande festa, e que conta com a participação de todos. O Prof. Passoni falou do documento 40 

elaborado pelas Assistentes Sociais (Ofício Reitoria/GAB nº. 62/2017), onde em parceria com a 41 

UFF-Coordenação do Curso de Psicologia, por meio de Convênio guarda-chuva, já existente entre 42 

as duas Instituições, estão visando atendimento psicopedagógico clínico à Comunidade da UENF, 43 

visando a saúde mental dos servidores técnicos e docentes, bem como ao corpo discente, em face 44 

da necessidade de respostas às demandas que vem se apresentando ao Serviço Social da UENF, 45 

em virtude da crise vivenciada pelo cidadão brasileiro e que vem se refletindo, de forma particular, 46 

na comunidade uenfiana. O Prof. Passoni informou, também, que a Prof.ª Teresa conseguiu a 47 

tinta para pintar a guarita, no dia da Ação “A UENF É NOSSA!”, (08/04). O Sr. Rogério 48 

informou que a PMCG vai disponibilizar equipes para direcionar os grupos para as atividades – 49 

conserto de cerca, pintura de guarita. A Prof.ª Rosana informou que a CAPES comunicou que, 50 

em sua avaliação quadrienal, um dos Programas de Pós-Graduação da UENF vai ser visitado – 51 

Engenharia de Reservatório e Exploração de Petróleo, numa visita de 02 dias, marcados pela 52 

Universidade com os avaliadores da CAPES. A Prof.ª Rosana disse que já entrou em contato com 53 

a Chefia do LENEP, que vai se reunir um pouco antes, para tentar transformar isso num evento 54 

positivo. A Prof.ª Rosana também disse que não conseguiu entrar em contato com o Prof. Sérgio 55 

Arruda, e a documentação para a FINEP tem que estar pronta até semana que vem, para receber os 56 

recursos do pró-equipamentos de 2014. Como a FINEP não abriu outro edital, resolveu honrar os 57 

compromissos já assumidos anteriormente, um no CCH e outro no CCTA. O Prof. Olney 58 

informou sobre o conserto da piscina, e que no dia 10/04 abrem as inscrições para as aulas de 59 

natação, abertas a todos os servidores. A Prof.ª Rosana informou que as bolsas serão pagas dentro 60 

do mês, e que aproximadamente 300 pessoas foram matriculadas nos cursos de Pós-Graduação. A 61 

Prof.ª Rosana informou também que todos os Termos de Outorga, de todos os tipos de bolsa – 62 

UENF/descentralizada/cotas/CAPES, serão emitidos pela PROPPG, e o passo-a-passo já está 63 
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disponibilizado na página da PROPPG. O Prof. Marcelo Gantos perguntou como seria a atitude 64 

correta, a quem chamar, no caso de um problema como o que teve com a aluna do CCH, com um 65 

problema cardíaco, e como acionar o seguro do aluno. O Sr. Rogério disse concordar com o Prof. 66 

Marcelo Gantos, que deveria ter um protocolo aqui na Universidade, mas a primeira coisa que se 67 

deve fazer é chamar o Corpo de Bombeiros. O Prof. Passoni informou que o médico que atendia 68 

aqui já foi solicitado novamente para a Prefeita de São João da Barra, a Sr.ª Carla Machado, mas 69 

que foi pedido um tempo, para depois ser formalizada a cessão. O Prof. Passoni opinou também 70 

que será muito importante conseguir que a perícia médica do Estado – SEPLAG seja instalada 71 

aqui, e informou que no próximo dia 10 o Secretário, o Sr. Pedro Fernandes, virá à UENF para 72 

uma visita a convite da Universidade, para ver de perto a situação que é relatada em todas as 73 

reuniões. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a 74 

reunião às 16 horas e 21 minutos.        75 

Prof. Luis Cesar Passoni                                        Célia da Silva Caetano 

          Reitor                                        Secretária ad hoc 


