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MINUTA DA ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 

Reitoria, às 14 horas e 19 minutos, a quingentésima quadragésima quarta Reunião Ordinária do 2 

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

com as presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; 4 

Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes, 5 

representando a Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 6 

Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia 7 

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Herval Ramos Paes Júnior, representando o 8 

Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Carlos Eduardo Batista de Souza, 9 

representando o Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico 10 

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto 11 

Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação e 12 

Comunicação; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª 13 

Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária Geral da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano 14 

– Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 01- Colação de Grau; 02- Informes; 2.1- 15 

Ofício SINTUPERJ – Informa atividades sindicais para a semana de 08/05 a 12/05/2017; 16 

2.2- Matérias enviadas pelo sistema PRODERJ, aguardando aprovação para publicação 17 

no D.O.E.R.J. 03- Situação da Universidade; 04- Contrato com a White Martins – 18 

percentual de cilindros devolvidos; 05- Desdobramentos da Elaboração de Projeto Social 19 

para atendimento às crianças no campus; 06- Assuntos Diversos. Após a cerimônia de 20 

colação de grau em separado, o Prof. Passoni iniciou a reunião justificando a ausência da 21 

Prof.ª Teresa, que está participando da inauguração do FIC – Festival Interuniversitário de 22 

Cultura, na UFF, e informou sobre a nomeação do Sr. Pedro César da Costa Soares, como o 23 

novo responsável pela Diretoria Geral Administrativa – DGA. Em relação à reunião com o 24 

Governador, disse que está valendo a lei de recuperação fiscal dos estados, com a suspensão da 25 

dívida dos estados com a União. Disse que entre outras coisas, no plano estadual a medida a ser 26 

tomada vai ser o aumento de 11% para 14% na contribuição do servidor a previdência do 27 

Estado. Disse que há a previsão de até o final de junho acertar todos os pagamentos dos 28 

servidores e começar a pagar os fornecedores. O Prof. Passoni informou também sobre a visita 29 
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do Prefeito Rafael Diniz, para assinar o Convênio guarda-chuva e o Plano de Trabalho de 30 

Estágio com a Universidade. A Prof.ª Kátia quis saber a situação do terreno da UENF. O Prof. 31 

Passoni respondeu que o assunto está sendo tratado entre as assessorias jurídicas da UENF e da 32 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. O Prof. Passoni passou para o item 4 da 33 

pauta, que trata da devolução dos cilindros ociosos à WHITE MARTINS, informando que não 34 

conseguiram chegar aos 90 cilindros que deveriam ser devolvidos, e que o Sr. Márcio, do setor 35 

de compras, está encaminhando uma listagem atualizada para a empresa. A Prof.ª Kátia 36 

ressaltou a sua preocupação com o que foi acordado nesse Colegiado com a representante da 37 

Empresa. O Prof. Passoni informou que na licitação do Restaurante Universitário, a refeição 38 

ficou por R$ 13,00 para os professores, R$ 10,00 para os técnicos e para os alunos R$ 3,00. O 39 

Sr. Rogério disse que o fato de estar sendo praticado mais de um preço para as refeições, pode 40 

acarretar problemas com o Tribunal de Contas. O Sr. André sugeriu que conste no Edital, que 41 

o controle do número de refeições deverá ser feito através de catraca, computador e software, 42 

ficando sob a gestão da empresa, pois a Universidade não tem pessoal disponível para resolver 43 

problemas dessa natureza. A Prof.ª Kátia sugeriu a proibição de vendedores ambulantes aqui 44 

dentro da Universidade. O Sr. Rogério considerou que sem vigilância fica difícil fazer esse 45 

controle A Prof.ª Kátia lembrou também que os vendedores estão prejudicando o lucro do Sr. 46 

Fernando, que está aqui dentro e que tem um contrato que não está sendo protegido pela 47 

Universidade. O Prof. Raul concordou que o problema dos ambulantes deve ser controlado. O 48 

Prof. Raul lembrou que tem várias pessoas cadastradas, feirinha de alimentos e de artesanato, e 49 

que é preciso buscar um projeto para isso. O Prof. Passoni sugeriu colocar cartazes proibindo 50 

vendedores ambulantes aqui dentro, e fazer contato com o órgão de posturas da PMCG para 51 

fiscalizar os ambulantes dentro da Universidade. O Prof. Passoni continuou sua fala 52 

informando que estão trabalhando na publicação de banca de concurso. Perguntou se as 53 

inscrições foram pagas e que devem atentar para a necessidade de devolução das inscrições. A 54 

Prof.ª Kátia respondeu que foi resolvido que começariam o processo do zero. O Prof. Olney 55 

informou que teve reunião com o Sr. Rogério, Sr.ª Suellen (Presidente da F.M.I.J. – Fundação 56 

Municipal para a Infância e Juventude) e a Prof.ª Ana Bárbara, porque estão muito preocupados 57 

com a situação das crianças utilizando a piscina. O Prof. Herval informou que o prédio das 58 

oficinas sofreu atos de vandalismo no final de semana, mas que aparentemente foi só 59 

vandalismo, pois não deram por falta de nada. O Sr. Rogério informou que o Sr. Marcelo 60 

Pacheco está nesse momento na ETE – Estação de Tratamento de Esgoto da UENF, porque 61 

furtaram o cabo da mesma. A Prof.ª Kátia também informou sobre pequenos incêndios, e que 62 
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foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros. O Prof. Passoni ressaltou a importância de se 63 

fazer o Boletim de Ocorrência para todo ato de vandalismo que ocorrer. Falou que ocorrerá 64 

uma reunião no Rio com o Secretário de Segurança Pública no dia 11de maio e o Prof. Carlos 65 

Eduardo disse que a Prof.ª Luciane e a ADUENF vão assessorar o Reitor na Reunião com o 66 

Secretário de Segurança Pública. O Prof. Passoni informou que em breve deverá ter uma nova 67 

firma de segurança, que o Sr. Rogério está cuidando da licitação. A Prof.ª Kátia informou que 68 

o sistema das bibliotecas caiu em todas as unidades, inclusive em Macaé. O Sr. André 69 

explicou que ainda não sabe o que de fato aconteceu. Se o que houve foi um pique de energia 70 

ou um servidor desligado, pois ainda não se reuniram para tratar do assunto. Estavam 71 

aguardando o retorno do Sr. Mauro-analista de rede, que estava de férias, o que ocorreu ontem, 72 

mas ainda não teve tempo de conversar com ele sobre essa questão. Foi perguntado se toda a 73 

base de dados foi perdida e o Sr. André disse que não, e que estão trabalhando para recuperar 74 

um back-up. Informou que é preciso parceria com as bibliotecas e que a solução deve partir dos 75 

servidores que nelas trabalham, para buscar as soluções em conjunto. O Prof. Herval lembrou 76 

que os alunos precisam do nada consta para suas defesas, o que está sendo feito de forma 77 

precária. O Sr. André sugeriu adquirir um software com suporte por cinco anos, e deu algumas 78 

explicações técnicas sobre o software. O Prof. Passoni concluiu que a primeira coisa a definir 79 

será qual software será utilizado. O Sr. André falou sobre o BB Livre – ITAÚ SOCIAL – 80 

Versão 5, mas considerou que é muito vulnerável e frágil, daí a importância de se ter um 81 

software atualizado. O Prof. Passoni considerou o assunto urgente, e embora reconhecendo a 82 

dificuldade em se chegar a uma solução definitiva é primordial articular as bibliotecas para 83 

discutir esses problemas e concluiu o assunto solicitando que cada Centro encaminhe um 84 

representante da biblioteca e um da Direção de Centro para formar uma comissão, 85 

estabelecendo para a próxima terça-feira a 1ª reunião. O Sr. André informou que está sendo 86 

idealizado um sistema com recursos para agilizar as rotinas administrativas, com tecnologia 87 

para bloquear o acesso a sites indevidos, melhorando o link em aproximadamente 10%. E nada 88 

mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 89 

16 horas e 10 minutos.  90 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                   Célia da Silva Caetano 

          Reitor                                     Secretária ad hoc 

 


