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MINUTA DA ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e três 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 sexta 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. Carlos Gatts, representando a Prof.ª 5 

Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes, representando a 6 

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

Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales 8 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Gustavo Xavier de Castro, representando o Prof. Rodrigo 9 

Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. 10 

José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados: Prof. 11 

Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Leonardo Serafim da Silveira, 12 

representando a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Manuel 13 

Antônio Molina Palma, Diretor da AgiUENF; Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação 14 

e Comunicação; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª 15 

Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- 16 

Situação da Universidade; 3- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião mostrando a 17 

listagem de bens pertencentes à FENORTE (ainda encaixotados), que seriam destinados a 18 

BIOFÁBRICA, para ciência de todos e manifestação de interesse por alguns desses bens. O 19 

Reitor falou sobre a pressão que a Casa Civil continuou fazendo para que ele emitisse 20 

documento tornando sem efeito a publicação dos editais de concursos para professores. Deixou 21 

claro que não faria isso, pois estava tudo certo e bem justificado para cobertura dessas vagas 22 

que são de reposição por exoneração, aposentadoria, entre outros motivos. Porém, para sua 23 

surpresa, ontem saiu publicado no D.O.E.R.J que o Reitor da UENF, no uso de suas atribuições 24 

legais, tornava sem efeito o edital do citado concurso, o que causou muita indignação. 25 

Considerou como falsidade ideológica, pois foi usado o nome dele, sem ele ter emitido nenhum 26 

documento nesse sentido, e em consulta ao Jurídico, viu que pode tomar as providências 27 

cabíveis. Disse que emitiu dois ofícios, um para a Casa Civil, solicitando o cancelamento da 28 

publicação e outro para a SECTIDS, solicitando a apuração de responsabilidades, visando à 29 

solução do impasse. Considerou a situação absurda e que isso coloca em cheque até a 30 
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veracidade das matérias publicadas no D.O.E.R.J., que todos tomam como verdadeiras. O 31 

Reitor informou que o Governo do Estado quer que seja criada uma plataforma, nos moldes da 32 

existente na UERJ, com o intuito de fazer um mapeamento do tipo de serviço que as 33 

universidades estaduais e demais instituições têm para oferecer, como cursos oferecidos para 34 

empresas, por exemplo. Disse que já foi iniciado um levantamento dos dados com a 35 

FUNDENOR, e agora é preciso atualizar e completar as informações. Passou a palavra para o 36 

Prof. Molina que fez sua explanação no computador, utilizando a plataforma da UERJ. O 37 

Colegiado trocou informações e deu sugestões sobre o que incluir na plataforma. Questionaram 38 

sobre como seria a cobrança pelos serviços, em qual fonte de receita. O Reitor respondeu que a 39 

assessoria jurídica orientou que deve ser usado o termo “emolumentos”. Passando a falar sobre 40 

a situação da Universidade, o Reitor informou que até agora não saiu mais nenhum pagamento 41 

para a FERTHYMAR, que se propôs a ir com um representante da UENF à Secretaria de 42 

Fazenda, para tentar resolver essa questão, porque pretendem parar os trabalhos no final do 43 

mês. O Reitor informou, ainda, do débito no valor aproximado de vinte mil reais em impostos 44 

federais, que está impedindo a entrada de recursos de convênios federais e sobre os arrestos que 45 

a UENF vem sofrendo. O Prof. Marcelo Gantos perguntou se tem algum mecanismo político 46 

para resolver essa questão, e o Reitor respondeu que o mecanismo é o de sempre, conversar 47 

com a SECTIDS, mas que sempre esbarram na Secretaria de Estado da Fazenda. O Reitor 48 

passou a palavra para o Prof. Raul, que foi ao Rio na semana passada, para falar sobre as 49 

reuniões que participou. O Prof. Raul informou sobre a audiência pública que participou com o 50 

Presidente do TJ, sobre a redução dos recursos da FAPERJ e que o Presidente do TJ se 51 

manifestou a favor da Ciência. Quanto à reunião que participou na SECTIDS, informou que 52 

prometeram pagar mais uma parcela à FERTHYMAR. Disse que saiu de lá esperançoso, mas 53 

que nada foi pago. Ainda com a palavra, o Prof. Raul falou sobre a publicação em nome do 54 

Reitor, tornando sem efeito a publicação dos editais. Disse que na próxima quinta-feira estarão 55 

novamente no Rio e levarão o processo do concurso, com tudo explicado. Informou que ficou 56 

muito animado com a reunião que teve com a F.M.I.J.(Fundação Municipal de Infância e 57 

Juventude), que trouxe o representante da comunidade, o Sr. Franklin, para mediar à situação 58 

com crianças aqui na Universidade. O Prof. Olney informou que está fazendo a ponte entre a 59 

escola e o CRAS, onde está sendo feito um pré-cadastro das crianças. O Prof. Raul disse 60 

também que a piscina vai ser compartilhada entre o Projeto da 3ª Idade e as crianças da 61 

comunidade, ou seja, as crianças estão sendo incorporadas à Universidade. O Prof. Marcelo 62 

Gantos informou que um grupo de seis crianças que estão sempre circulando pela 63 
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Universidade, invadiu uma sala no segundo andar do prédio do CCH e destruiu tudo. O Prof. 64 

Olney disse que pediu ao representante da comunidade para identificar essas crianças. O 65 

Reitor ressaltou que a relação institucional deve ser via Conselho Tutelar e CRAS, que a 66 

Universidade não pode abordar essas crianças por sua conta e vontade. O Prof. Olney 67 

informou que a reunião foi hoje de manhã e sugeriu aguardar um pouco a repercussão dessa 68 

reunião na comunidade. A Prof.ª Kátia perguntou sobre a situação com a White Martins. 69 

Informou que o CBB fez uma compra de gases e que, em sua opinião, foi cobrado o preço de 70 

mercado. Alegaram a necessidade da vinda de engenheiros da empresa para fazerem um 71 

resfriamento, onde foi cobrada uma taxa para a vinda dos profissionais. O resultado foi que 72 

receberam a conta através e uma nota fiscal de consumo e outra de serviço e que não sabem 73 

como farão o pagamento. O Reitor considerou que como a FAPERJ não paga nenhum projeto 74 

há dois anos, vai ficar muito difícil à compra de carga de gases. O Reitor abordou o assunto 75 

das bibliotecas e o Colegiado conversou sobre o sistema a ser implantado. O Sr. André 76 

informou que ainda não teve o retorno das bibliotecárias, sobre o que querem que seja feito. O 77 

Colegiado debateu sobre o resgate das comissões das bibliotecas que existiam na Universidade 78 

e o Reitor ressaltou a importância desse resgate, para tentar resolver a questão do 79 

funcionamento das bibliotecas, que, em sua opinião, está insustentável. Informou que até o 80 

momento só a Prof.ª Kátia e o Prof. Frederico, indicaram servidores para compor a comissão 81 

que irá analisar a reforma do Regimento da UENF, que são a Prof.ª Olga/CBB e o Sr. 82 

Alexandre/CCTA. Pediu que os Diretores de Centro lembrassem aos indicados, que dessa vez o 83 

trabalho é diferente, não é um trabalho fechado, será um trabalho fomentado no debate. Nada 84 

mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 85 

16 horas e 22 minutos.  86 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                               Célia da Silva Caetano 

           Reitor                                                    Secretária ad hoc 


