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MINUTA DA ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às 14 horas e 17 minutos, a quingentésima quadragésima quinta 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 Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora 5 

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

Bárbara Rodrigues, representando o Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e 7 

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

Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José 9 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados: Prof. Raul 10 

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

Veterinário; Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Rogério 12 

Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – 13 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas das 515ª, 516ª e 517ª 14 

Reuniões Ordinárias; 2- Informes; 2.1- Ofício SINTUPERJ – Atividades sindicais para a 15 

semana de 15 a 19/05/2017; 2.2- CI UENF/CCVM Nº 004/17 – Relação dos itens de limpeza 16 

doados à Villa Maria – evento “Ressaca da Villa”; 2.3- CI UENF/CCTA Nº 010/2017 – 17 

Férias no período de regência; 2.4- Matérias enviadas pelo sistema PRODERJ, aguardando 18 

aprovação para publicação no D.O. 3- Situação da Universidade; 4- Acompanhamento do 19 

Contrato com a White Martins – fechamento do percentual de cilindros devolvidos; 5- 20 

Acompanhamento do(s) Projeto(s) Social(is) para atendimento às crianças no campus; 06- 21 

Proc. E-26/009/583/2016 – Comissão de Fiscalização do contrato 004-2014 – Empresa P&P 22 

Turismo Ltda; 7- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião colocando as atas em 23 

aprovação, mas foram retiradas, porque ainda faltava alguns membros enviarem as suas 24 

correções. Dando prosseguimento à reunião, o Reitor informou que o edital de concurso público 25 

para professores foi publicado, mas que a Casa Civil disse que a publicação foi um equívoco, e 26 

agora estão solicitando que a Reitoria emita um documento tornando sem efeito a publicação, 27 

mas que isso não será feito. O Reitor informou que os servidores que estão à disposição do 28 

Sindicato, estão em situação irregular, porque por lei, esses servidores só podem ficar 29 

exclusivamente por conta de atividades sindicais, se a instituição tiver 5.000 ou mais servidores, 30 
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o que não é o caso da UENF. Passando para o assunto de férias acumuladas, o Reitor sugeriu 31 

que a solução seja a chefia imediata informar se o professor está ou não em regência de turma, 32 

tendo o cuidado para não haver divergência com as informações da SECACAD. A Prof.ª 33 

Rosana lembrou que é preciso ter muito cuidado, pois os professores que se afastam para o pós-34 

doutorado não podem ser penalizados. Após o período de um ano, eles serão considerados como 35 

não estando com regência, mas que devem ter o direito de tirar suas férias normalmente. A Prof.ª 36 

Helena lembrou que o caso dela, representa uma particularidade, pois num semestre ela está em 37 

regência, e em outro, com diagnósticos e atendimento direto aos alunos, sendo que essa tarefa 38 

não é considerada como regência. O Reitor disse que é necessário definir o critério, ou seja, 39 

quantas horas/aulas por semana poderá ser considerada regência. Considerou que será preciso 40 

um melhor debate sobre o tema, porque após a definição a responsabilidade será da chefia 41 

imediata, que irá declarar se o professor está ou não está em regência. Sobre a publicação dos 42 

editais dos concursos, o Reitor disse que mais uma vez solicitou que verifiquem a validade das 43 

bancas, para mandar publicar, para que não tenham todo o trabalho perdido. Referindo-se às 44 

sugestões de mudança no Regimento da UENF, o Reitor informou que a ideia inicial era mudar 45 

o PDI no ano passado, e esse ano mudar o Regimento, indicando uma comissão no COLEX e 46 

apresentar o trabalho da comissão ao CONSUNI, como foi feito com o PDI. Disse que em 2012 47 

foi feita uma tentativa de revisão, mas que não foi para frente. Disse que a intenção é trabalhar 48 

aproveitando o que foi feito em 2012. A Prof.ª Helena lembrou que algumas instituições fazem 49 

uma avaliação dos serviços, ouvindo toda a comunidade, como uma CPA – Comissão 50 

Permanente de Avaliação. O Reitor respondeu que a CPA foi criada praticamente agora e que 51 

para fomentar as discussões, o ideal seria um grupo pequeno, com 01 representante de cada 52 

Centro, 01 da Administração, 01 do Jurídico e a Reitoria indicaria o presidente. Essa comissão 53 

seria para prestar assessoria ao CONSUNI, colhendo informações nos diversos setores da 54 

Universidade. O Prof. Rodrigo pediu para que fosse enviado aos Membros do COLEX o 55 

trabalho que foi feito em 2012. A Prof.ª Teresa chamou a atenção para o fato de todo 56 

documento traduzir a sua época, e como estamos vivendo essa situação caótica há um ano e 57 

meio, é preciso ter cuidado para que o Regimento não venha a refletir essa situação. A Prof.ª 58 

Marina informou que quer solicitar ao CONSUNI que mudanças no Regimento da Graduação, 59 

pois só recentemente tomou conhecimento que a Resolução COLAC nº 003/2007, que versa 60 

sobre a revalidação de diplomas estrangeiros, estava revogada pelo Regimento. A Prof.ª Rosana 61 

informou que faz um ano que está tentando fazer uma mudança no Regimento da Pós-62 

Graduação, que é de 1994. Considerou que realmente é necessário ter um regimento da pós-63 
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graduação aprovado pela CPPG, COLAC e pelo CONSUNI. O Sr. André lembrou que é preciso 64 

definir essas mudanças, pois podem impactar no sistema acadêmico que está sendo 65 

desenvolvido. O Reitor quis saber sobre a questão do sistema das bibliotecas. A Prof.ª Kátia 66 

informou que na Biblioteca do CBB, estão fazendo o controle para o nada consta manualmente, 67 

pelo colapso do sistema, e também introduziu a necessidade do aluno declarar, de próprio punho, 68 

que não deve nada, uma forma de se resguardarem. O Sr. André informou que o último back-up 69 

que foi recuperado é do ano de 2010. Disse, ainda, que vai conversar com os bibliotecários, 70 

pedindo sua participação ativa no processo de desenvolvimento do sistema. O Reitor passou 71 

para o item 6 da pauta – recomposição da Comissão de Fiscalização de contrato de turismo, e 72 

pediu à PROPPG para indicar um nome, informando que o Sr. Fábio Reis vai continuar na 73 

comissão. A Prof.ª Rosana ficou de indicar um nome, e aproveitou para informar que autorizou 74 

a compra de papel A4, pagamento de diárias e passagens aéreas pelo PROAP. O Prof. Marcelo 75 

Gantos informou sobre a visita da Secretária de Educação de São João da Barra e sobre o 76 

Convênio de Cooperação Técnica que será feito. Disse que o Projeto “Caminhos de Barro” será 77 

levado para aquele município, com a criação de um núcleo de extensão. O Prof. Passoni pediu 78 

ao Sr. Rogério que falasse sobre a reunião que houve na 5ª feira passada no Rio, com o 79 

Secretário de Estado de Segurança Pública. O Sr. Rogério informou que na reunião também 80 

estavam presentes o Comandante Geral dos Quartéis – 6ª CPA, e o Comandante do 8º Batalhão 81 

da Polícia Militar. Disse que foram apontadas duas soluções para a segurança no campus da 82 

Universidade: 1 - manutenção do PROEIS; 2 - Implantação de um posto avançado aqui dentro da 83 

Universidade, uma espécie de polícia universitária. Disse que a ideia é de uma polícia montada e 84 

com cachorros treinados. Pensaram em deixar essa polícia montada no Colégio Agrícola, pois é 85 

um espaço mais apropriado, e resolveria o problema de invasões e roubos. Pensou-se também no 86 

aspecto de dar uma assistência técnica aos animais por meio do Hospital Veterinário. A Prof.ª 87 

Helena disse não ver impedimento para essa parceria. O Sr. Rogério ressaltou que tudo ainda 88 

está em negociação. Informou também que participou de reunião com o Instituto Campista que 89 

cuida do trânsito, onde surgiram 3 propostas: - redução da velocidade  em frente à Universidade, 90 

- Guarita coberta, com recuo, para os usuários de ônibus; - Retirada dos ônibus que ficam 91 

parados em frente à UENF. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a presença de todos 92 

e encerrou a reunião às 16 horas e 14 minutos. 93 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                               Célia da Silva Caetano 

           Reitor                                                              Secretária ad hoc 


