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 ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

horas e 14 minutos, a quingentésima quadragésima primeira Reunião Ordinária do Colegiado Executivo 2 

da 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. Olney 5 

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. Raul 9 

Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura 10 

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

de Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro Rogério 12 

Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Maristela de Lima Dias – 13 

Subcoordenadora Administrativa/SINTUPERJ; Sr. Cristiano Peixoto Maciel – Subcoordenador de 14 

Segurança do Trabalho/SINTUPERJ; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da 15 

seguinte pauta: 1- Informes; 2- Situação da Universidade: 2.1- Participação da representação dos 16 

Técnicos da UENF; 3- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni iniciou a reunião se dizendo muito feliz com 17 

a participação do SINTUPERJ, e informou sobre a reunião de ontem no Rio de Janeiro, com o 18 

Governador Luiz Fernando Pezão, onde estiveram presentes a UENF, UEZO, UERJ, FAETEC, 19 

CEDERJ – a SECTI toda, menos a FAPERJ, que tem orçamento próprio. Na semana passada, a reunião 20 

na SECTI foi com uma pauta comum – necessidade do salário em dia, e do pagamento das bolsas em 21 

dia, com a garantia de um mínimo para manutenção, que deveria ser de R$ 2.000.000,00, e foi acordado 22 

em R$ 750.000,00. A UERJ, que pediu um orçamento de R$ 20.000.000,00, teve esse mesmo 23 

orçamento reduzido para R$ 2.500.000,00. O Prof. Marcelo Gantos quis saber sob quais parâmetros foi 24 

definido o valor de R$ 750.000,00, ao que o Prof. Passoni respondeu que foi um acordo ali na hora, o 25 

que seria razoável para se conseguir pagar à FERTHYMAR, as PDs daqui para frente, para dar 26 

cobertura a um mínimo de manutenção, esquecendo momentaneamente os Restos a Pagar, ressaltando 27 

que o fundamental é que está sendo proporcional ao sacrifício que todos estão fazendo, e não só a 28 

UENF. O Prof. Passoni informou que recebeu um e-mail da WHITE MARTINS solicitando a 29 

devolução de 90 cilindros de gás, com ameaça de rompimento do contrato, caso a devolução não se 30 

concretize, o que foi considerado importante pela Sr.ª Patrícia, pois o Sr. Márcio da Gerência de 31 
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Compras tem o relatório com o número e a localização de todos os cilindros pertencentes à White 32 

Martins. O Prof. Passoni pediu o esforço de todos no sentido de devolver os 90 cilindros solicitados 33 

pela White Martins. A Prof.ª Kátia disse que muitas pessoas ficaram com medo dessa devolução, de 34 

acontecer justamente o contrário, enfraquecer as relações com a Empresa, e dificultar o andamento do 35 

contrato. O Prof. Passoni pediu mais  esclarecimentos da Sr.ª Patrícia, pois achou o relatório um pouco 36 

confuso – e questionou se são 320 cilindros ao todo, com 90 ociosos. Seguiu-se um longo debate de 37 

como enfrentar as questões emergentes – legalidade de uma possível greve; legitimidade das atividades 38 

sindicais; e, ao mesmo tempo, a crescente preocupação com a inviabilização do funcionamento da 39 

Universidade. Preocupações essas que passam pela questão da assinatura das folhas de ponto dos 40 

servidores pelos chefes imediatos. A Sr.ª Maristela considerou como a maior dificuldade aqui dentro da 41 

Universidade, as relações pessoais, que são muito conflituosas. Disse também que o sindicato não está  42 

participando desse Colegiado no intuito de modificar nenhuma decisão de Assembleia, que é soberana, 43 

mas, mesmo reconhecendo que a greve seja legal, concorda que não seja o melhor para esse momento, e 44 

afirmou que o que está sendo defendido aqui é o posto de trabalho, as condições de trabalho, e que, 45 

apesar da Universidade estar sem Restaurante Universitário, que favoreceria a diminuição de custos para 46 

os servidores, seria preciso também definir quais atividades são essenciais, na tentativa de garantir o 47 

funcionamento da UENF. O Prof. Passoni informou aos membros do SINTUPERJ que no COLEX essa 48 

situação já foi debatida por várias reuniões, e que foi difícil chegar a um consenso. O Prof. Raul 49 

ressaltou que as decisões apresentadas pelo sindicato, são decisões de assembleia, e que o objetivo aqui 50 

não é tentar modificar nenhuma decisão de assembleia, são os problemas dos servidores técnicos e é 51 

preciso pensar como tratar esse tema, com muito tato, pois é uma situação muito delicada. A Sr.ª 52 

Maristela informou que todas essas pautas serão discutidas no DCE e também na ADUENF. Disse que 53 

paralisação não é proteção, é economia (redução de custos), e mais uma vez ressaltou a dificuldade de 54 

relacionamento, e acrescentou que para mudar qualquer coisa, teria que ser em assembleia. O Prof. 55 

Passoni fez um apanhado geral da situação, ressaltando os entendimentos para redução de custos, mas 56 

frisou a importância de se resolver pelo diálogo, que, em sua opinião deve sempre prevalecer sobre 57 

qualquer outra questão. O Prof. Marcelo Gantos lembrou que o CONSUNI assumiu o estado de 58 

calamidade da UENF, e quis saber qual o andamento que foi dado à carta que saiu da comissão. O Prof. 59 

Passoni respondeu que foi entregue ao Secretário de Estado, Sr. Pedro Fernandes, quando esteve em 60 

visita à Universidade. A Sr.ª Patrícia opina que o fato de querer manter a universidade funcionando, 61 

também traz riscos, e que riscos, todos estão correndo. A Sr.ª Maristela esclarece que o sindicato cobra 62 

comprometimento, e que acordos não devem existir na defesa nem dos direitos e nem dos deveres, a 63 

ordem vem da assembleia. O Prof. Passoni conclamou a todos à reflexão, para que numa próxima 64 
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reunião se consiga avançar com o diálogo sereno, e que o momento é de reinvenção de uma nova forma 65 

de existência para a Universidade, uma nova filosofia de trabalho. O Prof. Passoni disse também que 66 

insistiu muito com o Governador na reunião de ontem no Rio de Janeiro sobre a questão dos salários, 67 

pois os nossos servidores estão recebendo o salário de fevereiro, e esse já seria um motivo para greve, 68 

mas que está esperando que se resolva até o início do mês de maio. A Sr.ª Maristela agradeceu a 69 

oportunidade de participar do Colegiado e solicitou ao Reitor um empenho para tentar resolver a 70 

situação dos servidores da UENF lotados no Rio de Janeiro, pois estão sendo despejados do local onde 71 

eles estavam no bairro da Glória, disse que  estão sem luz e  com muitos gastos para se locomoverem 72 

para o novo local de trabalho, que é muito longe. O Prof. Passoni respondeu que já está vendo isso de 73 

perto, que realmente o prédio da Glória está sendo esvaziado. O CEDERJ vai para a Central do Brasil e 74 

o nosso pessoal vai para o prédio da SEPLAG, junto com a FAPERJ, na Erasmo Braga. A Prof.ª 75 

Simonne pediu para dar um informe, ressaltando que iria mudar de assunto – a Casa de Cultura Villa 76 

Maria fechou! Está sem luz, sem água, portanto não tem condições de funcionar. A Prof.ª Simonne 77 

complementou a informação dizendo que ainda não tinha informado oficialmente ao Reitor, mas que 78 

estava preparando um documento para ser enviado à Reitoria. O Prof. Rodrigo perguntou como está a 79 

situação junto à Polícia Federal, em relação aos produtos químicos controlados, ao que o Prof. Raul 80 

respondeu que daqui a uns 15 dias aproximadamente a planilha deve estar pronta, o Sr. Antônio Guzzo 81 

da ASAII está preparando. O Prof. Marcelo Gantos perguntou  sobre o Restaurante Universitário, e o 82 

Prof. Raul informou que no dia 26/04 haverá o Pregão Eletrônico. O Sr. André explicou que desde 83 

sexta-feira houve muitos picos de energia, ocasionando um defeito no nobreak principal da 84 

Universidade, deixando parte dela sem internet. Já se procedeu ao conserto da peça com o Prof. 85 

Gonçalo. O Sr. André continuou sua fala informando, ainda, que sua diretoria está retomando a 86 

manutenção dos Prédios CCH e CBB, que é um procedimento interno, não necessitando nenhuma 87 

atividade dos usuários. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e 88 

encerrou a reunião às 16 horas e 46 minutos.  89 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                            Célia da Silva Caetano 

           Reitor                          Secretária ad hoc 
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