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

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 14 1 

horas e 27 minutos, a quingentésima quadragésima 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 Marina Satika Suzuki – Pró-4 

Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 5 

Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales 6 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos 7 

Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia 8 

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

Leonardo Serafim da Silveira, representando a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 10 

Veterinário; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; Sr. André Rangel de 11 

Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-12 

se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni 13 

iniciou a reunião informando que o Prof. Raul está hoje no Rio de Janeiro tratando ao apoio da UENF a 14 

da Prefeitura do Rio de Janeiro para a realização de um evento na Candelária, nos mesmos moldes da 15 

Feira de Ciências que foi realizado aqui na Universidade, com muito sucesso. Disse que a PROEX já 16 

está se mobilizando e se empenhando para levar o pessoal e o material necessário para a realização 17 

desse evento no dia 05/05. O Prof. Passoni informou que a ideia é, além de divulgar a Universidade e 18 

os Projetos, convidar também toda a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro, além dos deputados 19 

estaduais. O que significa preparar o terreno para pedir emendas e não deixar para pedir em cima da 20 

hora. A Prof.ª Kátia interveio com a sugestão, considerada importante pelo Prof. Passoni, de trabalhar 21 

um pré-agendamento com as escolas municipais do Rio de Janeiro. Prof. Passoni informou que 22 

estamos com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal na Guarita. O Prof. Olney informou que 23 

participará do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que será em Belo Horizonte, onde será muito 24 

debatida a situação da crise nas três universidades estaduais do Rio de Janeiro. Comentou também 25 

sobre a crise em universidades de outros estados. Ainda com a palavra, o Prof. Olney informou sobre a 26 

invasão da piscina, onde não são mais só crianças que estão invadindo, mas também adultos. O Prof. 27 

Passoni informou que hoje a UENF está aderindo à Plataforma Carolina Bori e passou a palavra para a 28 

Prof.ª Rosana, que disse tratar-se de uma plataforma para reconhecimento e revalidação de diplomas. 29 

Disse que por  muitas universidades estarem fazendo o procedimento  de diversas maneiras, a CAPES 30 

está padronizando o procedimento, onde o próprio interessado entra na plataforma e dá início ele 31 

mesmo ao processo. A Prof.ª Rosana informou que ela e a Prof.ª Marina estão terminando de preparar 32 

os documentos para fazer adesão. Prof. Passoni falou sobre a visita do secreta à UENF. Comenta que 33 

na entrevista que foi dada por ele hoje pela manhã na Rádio Educativa, ressaltou o fato de que desde a 34 
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época do Prof. Wanderley, a UENF não recebia a visita de um Secretário, evidenciando que  o lado 35 

positivo da visita,  foi a visita em si, e que,  embora, o secretário não tenha trazido nenhuma notícia 36 

boa,  ainda  trouxe a informação de somente ter recursos para pagamento de seis folhas de salários por 37 

ano. O Prof. Passoni disse, ainda, que o Secretário não se furtou de conversar com os manifestantes, 38 

inclusive esteve na sede do SINTUPERJ, só não pôde ter o CONSUNI extraordinário por causa do 39 

atraso. O Prof. Rodrigo quis saber sobre a carta de Calamidade Pública enviada pelo Prof. Carlos 40 

Eduardo, se o Reitor já tinha visto ou feito alguma correção, ao que o Prof. Passoni respondeu que já 41 

corrigiu e enviou para todos da lista. Considerou o tom da carta um pouco duro, mas disse que talvez 42 

seja o momento para esse tom. A Prof.ª Kátia considerou a vinda do Secretário à UENF como uma 43 

vitória de todos, porque ele veio em atendimento a um convite, sentiu a situação de perto, “na pele”, e 44 

não apenas por relatos. Foi uma visita que não foi e nem trouxe nenhuma surpresa para ninguém, mas 45 

para a Prof.ª Kátia, teve um saldo positivo, e não para nada, como alguns estão falando. O Prof. 46 

Olney complementou opinando que, pelo contrário, com a prioridade sendo o pagamento do pessoal, 47 

chega numa decisão crucial de “vai ou racha”! O Prof. Frederico informou que ouviu muitas críticas ao 48 

Reitor nessa entrevista na Rádio, ao que o Prof. Passoni opinou que só pode ser de pessoas que 49 

querem trazer e fazer intrigas, e que esse tipo de inverdade deve ser combatido aqui dentro da 50 

Universidade. O Prof. Frederico concluiu que nessa questão, qualquer coisa que o Reitor faça, (ou não 51 

faça), vai ser criticado, e opinou que isso partiu de alguns discursos mais radicais, mas que as 52 

propostas foram anotadas e passadas para cada categoria. A Prof.ª Rosana informou que hoje o que 53 

existe é uma situação de preocupação com o calendário, se vai sair o pagamento. A Prof.ª Rosana 54 

continuou sua fala ressaltando a importância do reconhecimento e do respeito que o Secretário 55 

demonstrou pelo Reitor e pela Universidade, apesar de toda dificuldade, não tratando jamais a UENF 56 

de forma inferiorizada em relação à qualquer outra instituição, e considerou que qualquer coisa que o 57 

Reitor faça, vão aparecer críticas. O Prof. Olney disse que chegou tarde à Assembleia, mas a tempo 58 

de ouvir que é preciso dizer não ao discurso de normalidade. A Prof.ª Rosana opinou que, se alguém 59 

está achando que a situação está normal, é porque alguma coisa está errada, ou não depende do 60 

salário daqui para viver. A Prof.ª Rosana concluiu sua fala informando que o Prof. Alessandro vai 61 

deixar a Assessoria de Pós-Graduação, por problemas pessoais, e vai assumir no seu lugar a Prof.ª 62 

Valdirene. A Prof.ª Kátia disse estar sentindo falta das atas, que vê como um instrumento muito 63 

importante de auto avaliação. E nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de 64 

todos e encerrou a reunião às 15 horas e 26 minutos. 65 

 66 

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


