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MINUTA DA ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às 14 horas e 17 minutos, a quingentésima quadragésima segunda Reunião Ordinária do 2 

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

as 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. Marcelo Carlos 7 

Gantos – Diretor do CCH; Prof.ª Ana Maria Bailez, representando o 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. 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 – 12 

Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Thalita, representante da empresa White Martins; Sr.ª Maria 13 

Beatriz P. Boeschenstein – Secretária Geral da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad 14 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Assuntos Diversos. 15 

O Prof. Passoni iniciou a reunião passando a palavra para a Sr.ª Thalita que começou 16 

ressaltando a necessidade de devolução dos cilindros, que não aconteceu no mês de março, 17 

conforme prometido pelo Sr. Márcio (Setor de Compras- UENF), com quem ela manteve contato 18 

por e-mail, durante a negociação. Esclareceu que sem a devolução dos 90 cilindros, que se 19 

encontram obsoletos, o contrato poderá vir a ser cancelado e a UENF só vai conseguir comprar 20 

gases com o preço 110% mais caro. O Prof. Passoni informou que até o momento só foram 21 

devolvidos 21, restando ainda 79 cilindros a serem devolvidos. A Prof.ª Kátia disse que enviou a 22 

planilha com o quantitativo dos cilindros para todos os Chefes de Laboratório, mas que a reunião 23 

do CONCEN é quinzenal, sendo assim, ainda não teve tempo hábil para o retorno de todas as 24 

informações. Esclareceu que muitos professores entenderam que com a devolução dos cilindros, 25 

a renovação do contrato ficaria prejudicada. O Prof. Passoni solicitou o esforço de todos para a 26 

efetiva devolução dos cilindros, o que foi reforçado pela Sr.ª Thalita, que ressaltou a possibilidade 27 

de ser apontado para a empresa onde estão os cilindros que ainda estão com algum volume de 28 

gás. Após a troca de informações entre os Membros do Colegiado, o Prof. Passoni estabeleceu a 29 

data de 05/05/17, como prazo final para devolução dos cilindros. Estabelecido o prazo a  Sr.ª 30 

Thalita autorizou uma compra no valor máximo de R$ 10.000,00, esclarecendo que se o prazo 31 

não for cumprido o contrato será cancelado. Agradeceu a oportunidade em participar da reunião, 32 
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acrescentando que esperava que o Sr. Márcio, do setor de compras, estivesse presente na 33 

reunião, para agradecê-lo pessoalmente pelo empenho, pois ele foi quem insistiu na negociação. 34 

O Prof. Passoni prosseguiu com os informes, falando sobre a Reunião ocorrida no Rio de Janeiro 35 

com a Comissão de Educação da ALERJ. Disse que a reunião contou com a presença de vários 36 

sindicatos, deputados e representantes do Ministério Público e Defensoria Pública. Informou que o 37 

Deputado Comte apontou a Emenda Constitucional dos duodécimos para a UENF, como o 38 

mesmo caminho apontado para a UERJ e que pelo fato da UENF possuir autonomia, pôde ser 39 

incluída na emenda, o que pode significar um horizonte melhor daqui por diante. Acrescentou que 40 

agora começará a luta pelo convencimento dos deputados, considerando que realmente, não será 41 

uma luta fácil. Os membros do Colegiado conversaram sobre a necessidade de união das 42 

universidades e o Prof. Passoni concordou que todos os discursos estão apontando nessa 43 

direção, e que, de certa forma, essa união já está acontecendo, porque estão reitores, discentes, 44 

docentes, todos unidos pelas mesmas mazelas e mesmas soluções. Os deputados têm feito 45 

discursos em favor das universidades. O Prof. Passoni informou que para a manutenção da 46 

Universidade, o custeio que deveria ser de R$ 3.000.000,00, foi reduzido para R$ 750.000,00, já 47 

com as bolsas incluídas e que o Governador alegou que executou mais de 80% do orçamento e 48 

ficou 60% de custeio. O Prof. Marcelo Gantos perguntou sobre a situação da UERJ, ao que o 49 

Prof. Passoni e o Prof. Raul responderam estar normal, até onde eles têm conhecimento. A 50 

Prof.ª Rosana informou que a Pós-Graduação nunca parou, mas o campus do Maracanã não 51 

está funcionando, e o Prof. Raul complementou informando que eles estão sem RU e com 52 

relação à segurança na UERJ, a Vice-Reitora de lá, disse que foi lançado um Edital e que a 53 

empresa ganhadora ficará por três meses e depois eles lançam um novo Edital, mas que aqui na 54 

UENF não conseguiram fazer dessa forma. O Prof. Passoni  informou que foi reagendada a 55 

reunião com o Secretário de Segurança Pública para 11/05/17, às 11 horas, no Rio de Janeiro, e 56 

solicitou que o Grupo de Segurança pública do CCH se reúna antes, para subsidiar o Reitor nessa 57 

reunião. O Sr. Rogério informou que em relação à falta de energia na Villa Maria, o jornal Folha 58 

da Manhã fez até uma charge, o que favoreceu para a ENEL restabelecer a energia lá na Villa 59 

Maria. O Prof. Raul complementou a informação dizendo que, além do problema da subestação, 60 

tem um defeito no disjuntor – fora dos padrões – e que o Sr. Carlos da GRC, se disponibilizou 61 

para resolver o problema, realizando o serviço no feriado, e que na segunda-feira já estará tudo 62 

pronto. O Prof. Marcelo Gantos informou que recebeu um ofício do SINTUPERJ, com várias 63 

demandas dos técnicos, que será encaminhado também aos outros Centros. Disse que vai fazer a 64 

triagem, distribuir aos colegas, pois não são atividades muito grandes. O Prof. Passoni 65 

considerou que essa demanda vem justamente ao encontro do diagnóstico que está sendo feito – 66 

necessidade de realização de atividades lúdicas, e sugeriu que fosse feito através da PROEX, 67 
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com certificado. O Prof. Olney falou sobre a necessidade de pelo menos uns 20 dias de 68 

antecedência, para a análise do material. O Prof. Marcelo Gantos explicou que foi pensado num 69 

formato de Ciclo de Palestras. O Prof. Passoni informou que alguns concursos foram publicados, 70 

mas que vai ser retomada essa questão junto ao Governo, para tentar dar andamentos em 71 

processos que se encontram parados. O Prof. Marcelo Gantos informou que no CCH existe uma 72 

baixa de aproximadamente 15%, com a previsão de docentes e técnicos que se aposentarão. O 73 

Sr. Rogério lembrou a necessidade de colocar, para um próximo concurso, a vaga de técnico de 74 

segurança do trabalho, cargo que considera essencial aqui na UENF. O Prof. Passoni fez então 75 

o resumo das ações necessárias: - levantamento do número de aposentados; organizar e publicar 76 

no D.O.E.R.J. os concursos que estão pendentes de publicação, atendendo a reposição de 77 

técnicos e docentes aposentados e outros motivos. A Prof.ª Ana Maria informou que uma 78 

questão que foi colocada no CONCEN, foi sobre as férias atrasadas dos docentes, mas que os 79 

dias para gozo são insuficientes, por causa das greves. O Prof. Passoni considerou que esse é 80 

um assunto novo no Colegiado Executivo, compreendendo que o docente com regência de turma, 81 

não pode gozar férias no período letivo. O Prof. Raul completou a informação considerando que o 82 

problema está em como abrir janela de férias de 15 dias para professor com regência de turma. 83 

Professor com cargo comissionado, também não poderia estar dando aulas, e que, portanto, 84 

impasse de como resolver essa questão. A Prof.ª Ana Maria considerou um contrassenso, que 85 

deve ser resolvido com a decisão junto às chefias, que autorizará ou não. A Sr.ª Patrícia informou 86 

que existe uma pressão da GRH nesse sentido, seria necessário alterar o regimento, definindo 87 

que regência é ter pelo menos uma turma – que dá o direito a 15 dias de férias entre semestres, e 88 

existe a necessidade de lançar uma data no sistema pelo calendário da graduação. A Prof.ª Kátia 89 

considerou como fator complicador o Calendário muito apertado. O Prof. Passoni opinou que a 90 

solução é muito simples – autorização da Chefia. Professores sem regência devem perder os 15 91 

dias de férias entre semestres. O Prof. Raul lembrou que o professor só adquire o direito dos 15 92 

dias de férias entre semestres, se permanecer com a regência o semestre inteiro. O Prof. 93 

Passoni quis saber se não existe um controle do número de horas, e a Sr.ª Patrícia respondeu 94 

que para o sistema de férias a informação é anual. O Prof. Passoni considerou que a grande 95 

questão é definir quantas horas em sala de aula pode ser definido como regência. O Prof. 96 

Passoni leu o Regimento e chegou-se ao entendimento que regência é o ano inteiro em sala de 97 

aula. A Prof.ª Kátia lembrou que regência só é considerada se for para aulas na Graduação, na 98 

Pós-Graduação não é considerada regência. O Prof. Raul e o Prof. Passoni opinaram que aulas 99 

ministradas para pós-graduação também deveriam contar como regência. A Prof. Kátia sugeriu 100 

que essa questão fosse levada aos Centros e depois voltasse ao Colegiado Executivo para que 101 

fosse melhor discutida. A Sr.ª Patrícia lembrou que deve ser visto junto à Assessoria Jurídica o 102 
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que é legal ou não em relação a essa questão de regência. O Prof. Passoni questionou se não 103 

seria responsabilidade da chefia informar quais professores estão com regência de turma, ao que 104 

a Sr.ª Patrícia ressaltou a necessidade de consultar o Jurídico, pois existe o receio de conflito 105 

com as chefias. O Prof. Passoni concluiu, solicitando que fosse encaminhada para todos os 106 

membros do Colegiado Executivo a CI CCTA, enviada pelo Prof. Frederico, que aborda essa 107 

problemática das férias atrasadas e acumuladas. Disse que tem a intenção de resolver essa 108 

questão em sua gestão, e que após a distribuição do documento, o assunto volte para discussão 109 

no COLEX. O Prof. Marcelo Gantos perguntou sobre a situação da empresa FERTHYMAR, ao 110 

que o Prof. Passoni e o Prof. Raul responderam que está na mesma, com perspectiva de 111 

alguma novidade na reunião de 02/05 no Rio de Janeiro. O Prof. Manuel Antônio Molina 112 

questionou as propostas do ofício do SINTUPERJ, ao que o Prof. Passoni informou que a 113 

Reitoria está funcionando normalmente, apesar do atraso de salário, fato que permite emergir a 114 

demanda desses questionamentos, discussões e determinações votadas em assembleia dos 115 

diversos sindicatos. E nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de 116 

todos e encerrou a reunião às 16 horas e 24 minutos.  117 

 

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


