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ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às 14 horas e 13 minutos, a quingentésima quadragésima sétima Reunião 2 

Ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 3 

Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que 4 

presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof. Carlos Gatts, 5 

representando a Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana 6 

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

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – 8 

Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos 9 

Gantos – Diretor do CCH; Prof. Manuel Vazquez, representando o Prof. José Frederico 10 

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de 11 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe 12 

de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma, Diretor da AgiUENF; Prof.ª Ana Bárbara 13 

Rodrigues, representando a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. 14 

Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva 15 

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

Universidade; 3- Assuntos Diversos. Assim que o Prof. Passoni iniciou a reunião, o Prof. 17 

Frederico pediu a palavra para a Prof.ª Virgínia Silva Carvalho – Chefe do Laboratório de 18 

Fitotecnia (LFIT), que foi quem trabalhou no Projeto BIOFÁBRICA, para que fizesse um 19 

apanhado histórico do Projeto, como o encontrou e como ela o deixou, inclusive na questão 20 

da divisão dos bens que pertenciam à FENORTE, que eram para a BIOFÁBRICA, e que 21 

ainda se encontram encaixotados. O Prof. Frederico opinou que os Laboratórios LFIT – 22 

Laboratório de Fitotecnia e o LTA – Laboratório de Tecnologia de Alimentos, ambos do 23 

CCTA, devem ter prioridade em ficar com os equipamentos, por terem sido os laboratórios 24 

envolvidos diretamente no Projeto BIOFÁBRICA, à época. O Prof. Rodrigo também 25 

informou que no CONCEN/CCT foi manifestado interesse de 5 Laboratórios por cada 26 

equipamento. O Prof. Passoni informou que, quando houve a extinção da FENORTE, com 27 

a transferência dos bens e dos recursos humanos para a UENF, eles foram à FINEP, com o 28 

processo da BIOFÁBRICA em mãos, e observou que a FINEP quer o ressarcimento de todo 29 

o valor investido. O Prof. Passoni falou também da expectativa que na semana passada 30 

saísse algum pagamento para a FERTHYMAR, o que não ocorreu. Estiveram também na 31 

Secretaria de Fazenda, e foi conseguido fechar a folha dos cotistas de abril, com a 32 
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antecipação do LME – Limite Máximo de Empenho, da Fonte 122 – Fundo de Combate à 33 

Pobreza, faltando ainda R$ 10.000,00 para fechar o mês de maio, e se houver uma 34 

suplementação de todo o orçamento para os cotistas, se conseguirá fechar o mês de junho, 35 

numa Folha de R$ 750.000,00/mês. Muitos presentes quiseram saber sobre os boatos que 36 

foram veiculados, sobre o fim da Lei de Cotas, o Prof. Passoni respondeu que em 2018 vai 37 

haver um debate sobre a mudança da Lei de Cotas, inclusive a Prof.ª Teresa informou 38 

sobre a Reunião que participou na PGE sobre isso, na quinta-feira passada, na qual 39 

quiseram saber quantos cotistas existem na UENF, ficou evidente a disposição dos 3 40 

Procuradores em defender a Lei de Cotas, e que o momento é para melhorar. Estavam 41 

presentes a UENF, a UEZO, a UERJ e o CEDERJ. O Prof. Passoni fechou o assunto das 42 

cotas, dizendo que o orçamento para esse pagamento está nessa situação, e que outro 43 

assunto abordado na reunião na SECTIDS foi em relação aos nossos pagamentos, pois 44 

como já foi aprovada a Lei Federal de apoio aos Estados, já deveria ter orçamento 45 

disponível para resolver essa situação, mas o Secretário de Ciência e Tecnologia Sr. Pedro 46 

Fernandes pediu 90 dias de prazo para tentar resolver, e respondemos que 90 dias é muito 47 

tempo de espera para os servidores . Em relação ao pagamento da FERTHYMAR, 48 

ressaltando que é preciso um pagamento ainda esse mês, o Secretário respondeu que esse 49 

mês já terminou, e é para aguardar uns 40 dias pelo menos. O Prof. Raul disse que na 50 

quinta-feira ele confirmou o pagamento e como os arrestos ocorrem nas terças e nas 51 

quintas-feiras, eles teriam as sextas e as segundas-feiras para pagar alguma coisa, mas 52 

nada foi pago, mas fizemos as PDs, que é a nossa parte. O Prof. Raul desabafou que já 53 

está chegando no seu limite de negociação, referindo-se ao documento (cópias com os 54 

membros) da FERTHYMAR, informando aviso prévio para os funcionários, a partir de 55 

01/06/2017. A Prof.ª Kátia perguntou se já tem uma posição da Casa Civil em relação ao 56 

ofício da Reitoria sobre o cancelamento do concurso publicado em nome do Reitor. O Prof. 57 

Passoni respondeu que ainda não, que a situação foi levada ao o Secretário de Estado de 58 

Fazenda, que se mostrou solidário à questão e que ele mesmo iria publicar um ato tornando 59 

sem efeito o cancelamento do concurso.  O Prof. Olney informou que o jurídico da UERJ 60 

entrou com processos contra o Governador, e opinou que talvez fosse interessante ver se o 61 

Jurídico da UENF tem alguma informação sobre isso. O Prof. Passoni informou que, em 62 

relação à questão orçamentária, está correndo um processo na Defensoria Pública, com 63 

todo um quadro demonstrativo do orçamento pronto, só aguardando a intimação. Em outro 64 

informe, o Prof. Raul falou sobre a ronda da polícia por 24 horas na universidade, ao invés 65 

do Posto Avançado de Polícia. A ronda será feita aqui no campus, no Colégio Agrícola e na 66 
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Casa de Cultura Villa Maria, sendo garantida, dentro da universidade, a autoridade do 67 

Reitor. O Prof. Raul continuou sua fala dizendo que a contrapartida é o apoio aos 4 policiais 68 

com uso da guarita e alimentação completa – almoço e jantar, o Sr. Rogério está 69 

preparando o Convênio. O Prof. Marcelo informou sobre uma situação de arruaça no 70 

segundo andar do CCH, envolvendo crianças, provavelmente da comunidade vizinha. A 71 

Prof.ª Teresa disse ser preciso um tempo para as ações se concretizarem, serão 72 

necessárias novas reuniões com o CRAS, com o Conselho Tutelar, porque uma autoridade 73 

nessas questões, será imprescindível. O Prof. Passoni fechou o assunto informando que a 74 

universidade está enfrentando essa situação das crianças com duas frentes de ação: 1- 75 

Com a presença da Polícia, para evitar atos de vandalismo dentro do campus; 2- Ação 76 

Social para cuidar das crianças, o Prof. Raul complementou que deve ser implementada 77 

uma outra frente, com a presença do Conselho Tutelar aqui no campus. O Prof. Olney 78 

lembrou que na reunião inicial do Projeto, foi informado que tem os cadastros das famílias 79 

das comunidades circunvizinhas (dos 3 CRAS que atendem aqui na região), e a Chefe dos 80 

CRAS disse que vai fazer o cruzamento dos cadastros deles com o cadastro do Prof. de 81 

Educação Física Guilherme Côrtes, que já trabalhou no antigo Projeto Recreando. Em outro 82 

assunto, o Sr. Pedro César falou que a Gerência de Patrimônio ainda não recebeu nenhum 83 

relatório dos responsáveis patrimoniais sobre os diversos furtos e roubos ocorridos no 84 

Colégio Agrícola. O Prof. Passoni informou que já foram recebidos alguns relatórios nesse 85 

sentido na Reitoria e já foram montados vários processos com comissões de sindicância 86 

para apuração de desaparecimentos de bens. O Prof. Passoni disse que a área de saúde 87 

ficou muito impressionada com os números da UENF na campanha de vacinação contra a 88 

Febre Amarela. A Prof.ª Ana Bárbara informou que está havendo muita dificuldade em 89 

conseguir vacinação antirrábica e antitetânica para os alunos. A Prof.ª Rosana falou que foi 90 

um sucesso o número de resumos enviados para o CONFICT – 590 na Iniciação Científica e 91 

672 na Pós-Graduação, num total de 1262 Trabalhos. Informou ainda que a FAPERJ vai 92 

participar com um stand, e respondendo ao questionamento de alguns presentes, opinou 93 

que a dificuldade da FAPERJ hoje não é o pagamento das bolsas, mas sim dos Projetos. A 94 

Prof.ª Rosana também confirmou as presenças de Dr. Wanderley de Souza e Dr. Carlos 95 

Alberto Dias como palestrantes convidados no CONFICT. O Prof. Passoni falou que o 96 

Secretário SECTIDS Sr. Pedro Fernandes também foi convidado mas ainda não confirmou 97 

presença. Em prosseguimento, a Prof.ª Rosana falou da visita de acompanhamento da 98 

CAPES em Macaé na semana passada. Na última avaliação trienal da CAPES, para o 99 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Reservatório e Exploração, foi concedida a 100 
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nota 3 e recomendada essa visita para subsidiar a avaliação quadrienal da CAPES. 101 

Também foi lembrado pela Prof.ª Rosana que no Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação 102 

da CAPES, em Recife, foi debatida a questão da elitização da internacionalização, o que 103 

recebeu uma manifestação contrária muito acirrada dos mais de 40 Pró-Reitores de 104 

Universidades Estaduais presentes no Fórum. Em resposta à pergunta se a USP estava 105 

presente, a Prof.ª Rosana disse que sim, embora seja muito difícil a participação da USP 106 

nesses eventos, mas houve a informação de que a USP é uma das Universidades que está 107 

assessorando a CAPES no Programa “Mais Ciência, mais Desenvolvimento!”. O Prof. 108 

Molina, comentando sobre a criação da Plataforma de prestações de serviços pela 109 

SECTIDS, disse que na reunião do Rio acharam interessante a introdução da Agropecuária, 110 

e o próximo passo é fazer uma descrição sucinta do tipo de serviço. Informou também que a 111 

descrição do Desenvolvimento Social ficou a cargo da Sr.ª Maria Isabel, Subsecretária de 112 

Ciência e Tecnologia. Finalizando sua fala, o Prof. Molina lembrou que a Universidade já 113 

possui algumas informações pela FUNDENOR – pessoas que já prestam um determinado 114 

tipo de serviço que agora estes serão descritos para que as pessoas possam ser 115 

encaixadas nos diversos tipos de serviço. O Prof. Gatts informou que foi publicado o 116 

Decreto do Presidente da República, de nº 9057, que regulamenta a Educação à Distância 117 

no país, foi autorizado o ensino à distância em basicamente todas as faixas educacionais – 118 

básico, fundamental, pós-graduação, lato-sensu e scricto-sensu (ambos com autorização da 119 

CAPES), com a argumentação de excepcionalidade. O Prof. Passoni agradeceu a 120 

presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 44 minutos.  121 

 

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


