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ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 14 horas e 13 1 

minutos, a quingentésima quadragésima oitava Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da Universidade 2 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis 3 

Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof. Carlos Gatts, 4 

representando a Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 5 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª 6 

Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. 7 

Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. Manuel Vazquez, representando o Prof. José Frederico Straggiotti 8 

Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como 9 

convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma, Diretor 10 

da AgiUENF; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 11 

Diretor da Prefeitura da UENF; Sr. André Rangel de Matos, Diretor de Comunicação e Informação. Tratou-se da 12 

seguinte pauta: 1- Informes: 1.1- Ofício SEFAZ/SUBLOP nº 817 – Rede SUSTENT; 1.2- Ofício SINTUPERJ nº 13 

042/2017 – Informa atividades sindicais para a semana de 05 a 09/06/2017; 2- Situação da Universidade; 3- 14 

Divisão dos equipamentos oriundos da FENORTE entre o CBB, CCT e CCTA; 4- Assuntos Diversos. O Prof. 15 

Passoni deu início à reunião, pedindo ao Prof. Raul que informasse sobre a permanência da Polícia Militar no 16 

campus da Universidade. O Prof. Raul explicou que a PM fará rondas aqui, na Villa Maria e no Colégio Agrícola 17 

por 24 horas, e em contrapartida, faremos a manutenção das duas viaturas e ofereceremos a guarita como apoio 18 

para os policiais militares com posse das chaves. O Prof. Manuel Vazquez lembrou ao Prof. Raul que a maioria 19 

dos roubos no Colégio Agrícola aconteceram durante o dia, especialmente após as 16 horas, com exceção de um 20 

roubo grande, que ocorrido à noite, e ainda continuam a acontecer pequenos furtos durante o dia, e para o Prof. 21 

Raul isso deve ser inibido com a presença da Polícia. A Prof.ª Helena considerou também como um ponto muito 22 

perigoso as construções inacabadas atrás do Hospital Veterinário, foram encontradas muitas pessoas lá dentro, um 23 

local muito escuro e com muito mato. O Prof. Passoni informou que o Convênio com o PROEIS está ativo, 24 

inclusive foi renovado recentemente. A Prof.ª Rosana lembrou que foi encaminhado para os Diretores de Centro o 25 

e-mail da FAPERJ identificando que alguns projetos ADT3 precisam ser revistos, a maioria deles no orçamento 26 

global, e o prazo para essa correção vai até o dia 14/06/2017. A Prof.ª Kátia lembrou que já tem outro ADT3 da 27 

FAPERJ, que fecha no dia 29/06. O Prof. Olney informou que houve uma reunião com a UFF hoje pela manhã 28 

sobre o Núcleo avançado de estágio aqui na UENF, com o Prof. Francisco Estácio Neto, que é o Coordenador do 29 

Curso de Psicologia da UFF. O Prof. Passoni aproveitou para informar que o contrato do Restaurante Universitário 30 

foi assinado hoje. O Prof. Raul disse que tem muita coisa para ser consertada no Restaurante Universitário, que 31 

seria para a antiga firma fazer o conserto e não fez: tubulação de gás, principalmente, e não tem verba para fazer. O 32 

Prof. Manuel Vazquez perguntou quanto vai ser a refeição cheia, e o Prof. Raul respondeu que vai ser R$ 12,95, 33 

mas para os professores e técnicos, vai ser R$ 10,00. Informou que recebeu uma listagem de pendências com 34 
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vistoria, a mangueira de gás é a prioridade, senão não tem como fazer as refeições. O Prof. Passoni passou para 35 

outro assunto de pauta – Ofício SEFAZ/SUBLOP, que informou a criação da RedePAT – rede SUSTENT – 36 

consumo sustentável de energia elétrica e água nos prédios públicos, extinguindo a comissão CINCONSERV, e 37 

solicitando indicação de um responsável para essa rede. O Sr. César informou que cada órgão tem seu gestor, 38 

inclusive para as questões de patrimônio. Em outro assunto, o Prof. Raul informou que o Secretário prometeu o 39 

pagamento até o décimo dia útil e o Prof. Passoni complementou a informação que o Secretário prometeu para a 40 

UENF o mesmo tratamento dado à Secretaria de Educação, e que em junho acertará os salários atrasados. A Prof.ª 41 

Teresa informou que do dia 09 a 11/06 haverá novamente o Bazar do SINTUPERJ no Centro de Convenções, 42 

considera uma boa iniciativa, pois estimula bastante os servidores, eleva a autoestima e proporciona a integração, 43 

ressaltando que a presença de todos é muito importante. O Prof. Manuel Vazquez considerou que um discurso 44 

mais humanista, pode até sensibilizar alguns, mas é preciso saber os direitos. O Prof. Passoni passou para outro 45 

assunto, que são as várias sindicâncias, disse que agora estamos focando nas comissões de desaparecimento de bens 46 

patrimoniais, com o apoio direto da ASJUR, com o intuito de que a sindicância traga alguma consequência efetiva. 47 

O Prof. Olney disse que na UFMG existe uma exposição permanente de produtos desenvolvidos pelos servidores 48 

aposentados, o que representa não somente um reforço na renda, como convívio social. O Sr. André passou os 49 

informes sobre a questão do desenvolvimento do sistema das bibliotecas, que colocou como demanda emergencial, 50 

disponibilizando todo o pessoal do desenvolvimento para desenvolver o sistema com a maior urgência possível, 51 

porém, os representantes dos centros se mostraram contra o desenvolvimento do sistema. A Prof.ª Kátia ficou 52 

muito decepcionada, pois acreditou que a questão fosse ser resolvida. O Prof. Manuel Vazquez concordou com a 53 

Prof.ª Kátia, e informou que o acervo comprado nos últimos 5 anos para a Biblioteca do CCTA, ainda não foi para 54 

as prateleiras. O Prof. Marcelo Gantos considerou que esta é a primeira reunião que coloca a questão da biblioteca 55 

de forma séria, reconhece que uma gestão participativa não é fácil, mas que é preciso ver de forma muito 56 

profissional. O Sr. André esclareceu que o problema é o senso de urgência que se desenhou na questão das 57 

bibliotecas. Para a Prof.ª Kátia, o que está posto como necessidade urgente, é a homogeneização das práticas nas 58 

bibliotecas. Prof. Passoni consultou os presentes se estavam de acordo com a formação da Comissão das 59 

Bibliotecas – 1 professor; 1 aluno e 1 técnico de cada biblioteca de cada Centro (5 integrantes), o que suscitou um 60 

pequeno debate sobre essa comissão. O Prof. Passoni considera que a função dessa comissão será buscar as 61 

melhores práticas para as bibliotecas. A Prof.ª Teresa sugeriu que as bibliotecas sejam integradas, o que o Sr. 62 

André respondeu que já são integradas. O Prof. Passoni informou que o ponto de pauta que trata da divisão dos 63 

bens oriundos da FENORTE entre os centros CBB, CCT e CCTA, ficará para a próxima reunião, agradeceu a 64 

presença de todos e encerrou a reunião às 17 horas e 02 minutos.  65 
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