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MINUTA DA ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezessete, ocorreu, na sala de reuniões da Reitoria, às 14 1 

horas e 23 minutos, a quingentésima quadragésima terceira Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

dos seguintes Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; 4 

Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Valdirene Aos três dias do mês de 5 

maio de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da Gomes, representando a Prof.ª Rosana 6 

Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 7 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. 8 

Herval Ramos Paes Júnior, representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. 9 

Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto 10 

Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. 11 

Marcelo Pacheco, representando o Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da 12 

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

Situação da Universidade; 3- Férias; 4- Acompanhamento do Contrato da White Martins; 5- 14 

Elaboração de Projeto Social para atendimento às crianças no campus; 06- Assuntos Diversos. 15 

A Prof.ª Teresa iniciou a reunião passando a palavra para o Prof. Raul que informou sobre a reunião 16 

que aconteceu no dia de ontem, no Rio de Janeiro, que seria com o Governador, mas que foi com o 17 

Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social. Garantiram remarcar a reunião com o 18 

Governador para a próxima sexta-feira, às 11 horas, pois o Governador se encontrava em Brasília, 19 

tratando no Programa de auxílio Financeiro aos Estados. O Prof. Raul falou sobre as publicações que 20 

estão pendentes: - Concursos CCH (2) e CCT (8); Enquadramentos e Progressões por antiguidade de 21 

docentes e técnicos. Disse que vai ser montada uma comissão específica para reavaliar o assunto, mas 22 

que o Secretário já adiantou que os processos de Enquadramento e Progressão devem sair. Disse que 23 

na próxima reunião com o Governador, irão deixar claro que é preciso que sejamos tratados como a 24 

Secretaria de Educação. Informou, ainda, que estão tentando resolver os problemas de patrimônio e 25 

dos terrenos, inclusive o de Macaé, onde será preciso ver o que a Universidade tem e o que a 26 

Prefeitura tirou da Universidade. Ainda com a palavra o Prof. Raul informou que o Prof. Passoni e a 27 
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Prof.ª Rosana ficaram no Rio hoje para uma Reunião com a Subsecretária de Fazenda, onde vão 28 

demonstrar o que a Universidade tem para oferecer, no sentido de arrecadar dinheiro. Sobre o 29 

problema da segurança, informou que será preciso uma nova licitação. Quanto ao processo de 30 

licitação do Restaurante Universitário, o valor está em aproximadamente R$ 2.500.000,00, servindo 31 

novecentas refeições diárias. A Prof.ª Marina informou que o contrato será feito através de recursos 32 

do PENAEST e do Estado. O Prof. Olney informou que a reunião da Câmara de Extensão foi 33 

cancelada por falta de quórum, e que na questão do Restaurante Universitário, a firma vencedora 34 

propôs baixar o preço das refeições e aumentar o volume de produtos oferecidos. Informou também 35 

que está sendo solucionado o problema com as crianças da comunidade aqui no campus, com 36 

voluntários controlando a entrada delas nas quadras e na piscina. Acrescentou que hoje à tarde terá 37 

uma reunião com a Sr.ª Suellen, que é a presidente da FMIJ (Fundação Municipal para a Infância e 38 

Juventude), para tratar do assunto. O Prof. Raul informou que o Convênio de Estágio com a 39 

Prefeitura de Campos, deve ser assinado amanhã. Ainda com a palavra, o Prof. Raul disse que o 40 

comportamento das crianças no campus não está sendo legal e que crianças devem ser educadas 41 

sempre. Não podem mexer nos carros, não podem correr pelos corredores. Acrescentou que o próprio 42 

Conselho Tutelar, que é um órgão para a defesa dos direitos das crianças, não sabe se elas estão 43 

frequentando a escola. O Prof. Raul ressaltou a necessidade de realmente a Universidade oferecer o 44 

maior número possível de projetos para inclusão das crianças dessas comunidades circunvizinhas, tão 45 

carentes de atenção e de meios materiais de subsistência. O  Sr. Marcelo Pacheco argumentou que 46 

as crianças mexem em tudo, até nos cilindros dos laboratórios e que isso representa perigo de 47 

acidentes, acarretando responsabilidade para Reitoria. Sugeriu chamar essas crianças para 48 

participarem de aulas de natação e judô. O Prof. Olney lembrou que o fato de não ter segurança na 49 

Universidade, faz com que elas percam os limites, ao que o Prof. Raul ressaltou que é 50 

responsabilidade nossa educar essas crianças, como cidadãos. O Prof. Olney e o Sr. Marcelo 51 

Pacheco lembraram que se acontecer algum acidente, a responsabilidade é do Reitor. A Prof.ª 52 

Teresa ressaltou que a responsabilidade é de todos nós. Passando para o item 02 da pauta – situação 53 

da Universidade, a Prof.ª Teresa considerou como muito importante o fato da Universidade estar 54 

cada vez mais presente nos jornais e na mídia de um modo geral, como corpo da sociedade. Passando 55 

para o item 03 da pauta – Férias, a Prof.ª Teresa citou o exemplo dela própria, quando esteve 56 

afastada por um ano para o Pós-Doc, e não pôde tirar férias, o que considerou como uma situação 57 
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insustentável. A Prof.ª Kátia sugeriu a revisão do Regimento. O Prof. Herval ressaltou a 58 

necessidade de parecer jurídico sobre essa questão das férias. Prof.ª Teresa argumentou que o 59 

entrave está no período de férias normais, e não no período de 15 dias de férias relativas ao recesso. 60 

O Prof. Raul considerou que pelo Regimento é muito mais fácil – nenhum professor que está com 61 

regência de turma pode tirar férias em período letivo, e ressaltou que não é somente proceder a 62 

mudança do Regimento, mas a forma de interpretá-lo. A Prof.ª Marina lembrou que esse problema 63 

só apareceu por causa da greve, e que fazer greve sempre traz consequências. Passando para o item 64 

04 da pauta - Acompanhamento do Contrato da White Martins, a Prof.ª Teresa informou que 65 

Empresa White Martins considerou que 90 cilindros estão ociosos. A Prof.ª Kátia informou que no 66 

CBB tem 110 cilindros, mas foi informada que só 05 cilindros podem ser devolvidos, e que os 67 

restantes serão recarregados, ou completados com gás. O Prof. Raul informou que temos que 68 

negociar com a empresa. O Prof. Herval informou que o Centro estava fazendo uma carta para eles, 69 

e a Prof.ª Helena também disse que no Hospital Veterinário todos os cilindros estão sendo usados. O 70 

Prof. Marcelo Gantos falou, ainda em relação a uma parceria da Universidade com o Rotary, num 71 

Projeto de Cidadania e Sustentabilidade em Campos, na tentativa de amenizar os conflitos e que a 72 

Prof.ª Vânia Mesquita enviará um documento para a Reitoria, esclarecendo que algumas atitudes que 73 

estão sendo tomadas em relação às crianças, não estão corretas, e que para corrigi-las, será necessário 74 

educar os professores, os alunos e também os técnicos, numa única direção. E nada mais havendo a 75 

tratar, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 12 minutos.  76 

 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria                            Célia da Silva Caetano 

  Vice-Reitora Secretária ad hoc 


