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ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às 14 horas e 18 minutos, a quingentésima quadragésima nona Reunião Ordinária 2 

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

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

reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – 5 

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

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

Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – 8 

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

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de 10 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe 11 

de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma, Diretor da AgiUENF; Prof.ª Helena 12 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 13 

Diretor da Prefeitura da UENF; Sr. André Rangel de Matos, Diretor de Comunicação e 14 

Informação; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 15 

Informes: 1.1- Ofício SEFAZ/SUBLOP nº 817 – Rede SUSTENT; 1.2- Ofício 16 

SINTUPERJ nº 045/2017 – Informa atividades sindicais para a semana de 19 a 17 

23/06/2017; 1.3- CI ASTRAN nº 10/2017 – Substituição do presidente da comissão 18 

fiscalizadora do contrato nº 005/2016; 2- Situação da Universidade; 3- CIPA; 4- 19 

Divisão dos equipamentos oriundos da FENORTE entre o CBB, CCT e CCTA; 5- 20 

Assuntos Diversos. Após a Cerimônia de Colação de Grau em separado, da aluna do Curso 21 

de Medicina Veterinária, Késya Alice Carneiro Alecrim, o Prof. Passoni deu os informes da 22 

pauta e passou ao item 2 - Situação da Universidade. Informou que participou de três 23 

reuniões com o SINTUPERJ e os servidores. Percebeu que estão todos muito revoltados e 24 

que ele também está decepcionado, porque o Secretário prometeu que o pagamento do 25 

salário sairia no 10º dia útil, junto com o pagamento dos servidores da educação, o que não 26 

aconteceu. O Reitor disse que o SINTUPERJ fará uma Assembleia, e que sentiu um clima 27 

muito ruim, com sinais de greve, e que se isso acontecer trará muito prejuízo para a 28 

Universidade. Em resposta a algumas perguntas sobre a limpeza e segurança, disse que a 29 
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FERTHYMAR está na mesma situação, sem pagamento, tendo sido liberada apenas uma 30 

parcela no valor de cinquenta e quatro mil reais para a empresa. A Prof.ª Rosana informou 31 

que houve o pagamento das bolsas FAPERJ, e o Prof. Raul complementou a informação 32 

dizendo que também foram pagas as PDs das bolsas da UENF e do sistema CEDERJ. O 33 

Prof. Marcelo Gantos informou que no dia vinte e sete próximo, haverá uma reunião 34 

conjunta da ADUENF, SINTUPERJ e DCE. O Reitor disse que no momento, a melhor 35 

atitude a ser tomada, é trabalhar pelos duodécimos, e assim conseguir a autonomia 36 

financeira da Universidade, mas que a lei de recuperação fiscal e a aprovação do pacote de 37 

medidas do governador, o deixa pessimista em relação a 2018. Abordando o 3º ponto de 38 

pauta - CIPA, o Prof. Raul informou que teve uma reunião com o presidente da CIPA da 39 

Faculdade de Medicina de Campos, e soube que lá o serviço de prevenção de acidentes é 40 

terceirizado. Explicou que acima de 1.200 pessoas, tem que ter CIPA e na UENF são umas 41 

1.300 pessoas, contando servidores e terceirizados e que os alunos não entram nessa conta. 42 

Disse que por lei deveríamos ter um médico, um enfermeiro e um especialista de segurança 43 

do trabalho. Sugeriu pedir ajuda ao Governo para isso.  Informou que a CIPA da UENF, 44 

deverá ser composta por nove membros efetivos e sete suplentes, escolhidos por eleição, e 45 

outros nove efetivos e sete suplentes, indicados pela Reitoria, incluindo o presidente, 46 

também indicado pela Reitoria. Após um debate sobre a formação da CIPA, O Reitor 47 

sugeriu que fossem indicados quatro membros de cada Centro, quatro de Macaé, quatro do 48 

Hospital Veterinário e quatro da Prefeitura do campus. O Reitor passou para o 4º assunto 49 

da pauta - Divisão dos equipamentos oriundos da FENORTE, sugerindo que esse 50 

assunto fosse retirado da pauta da reunião, em virtude do lançamento de verbas para 51 

manutenção desses equipamentos na LOA. Passando ao ultimo item da pauta - Assuntos 52 

Diversos, o Reitor perguntou sobre o andamento da Comissão da Biblioteca, pois 53 

considerou uma posição muito frágil, o fato de não quererem que seja desenvolvido um 54 

sistema paralelo. O Prof. Frederico informou que o CCTA indicou o Prof. Silvaldo, que 55 

aceitou. O Reitor considerou que a situação foi mal conduzida no COLEX. Disse que a 56 

criação dessa comissão era para promover o debate. O Sr. André considerou importante a 57 

participação do pessoal das bibliotecas, com um professor e um técnico da biblioteca de 58 

cada Centro. A Prof.ª Kátia lembrou que, depois de estabelecida essa comissão, ela ficou de 59 

convidar a Bibliotecária do CBB aposentada da Universidade, a Sr.ª Luzia Bides Alves, para 60 
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passar umas orientações na questão das bibliotecas. A Prof.ª Helena sugeriu que fossem 61 

feitas visitas a bibliotecas privadas. O Reitor falou da previsão financeira dos recursos para 62 

manutenção na LOA e lembrou que essa previsão foi modificada no COLEX, para dar 63 

cobertura aos três geradores – um em Macaé, um no CCH e outro no Hospital Veterinário. O 64 

Prof. Marcelo falou das obras do anexo do CCH, e o Reitor perguntou-lhe se as obras do 65 

CCH não faziam parte do Projeto FINEP, o que foi respondido que sim, mas que ainda não 66 

havia sido liberada nenhuma parcela. O Reitor informou que já estando no Projeto FINEP, 67 

não tem teria como colocar essa despesa na LOA. A Prof.ª Kátia disse que a verba para 68 

obra nos telhados está defasada, e que no CBB tem Laboratórios que nunca pediram obras 69 

na LOA. O Prof. Passoni informou que o CONSUNI terá como pauta única a LOA. O 70 

Colegiado debateu sobre a segurança nos prédios da Universidade, e o Prof. Raul informou 71 

que colocou o valor de R$ 1.000.000,00 para a CIPA na LOA. O Sr. Rogério dirigiu-se, 72 

principalmente aos Diretores do CBB e do CCTA, informando que a Universidade recebeu a 73 

visita do CCZ – Centro de Controle de Zoonoses, e que eles reclamaram muito das estufas, 74 

dos vasos, dos saquinhos de plantio e replantio. Ameaçaram fazer denúncia ao Ministério 75 

Público, porque foram encontradas larvas de mosquito da dengue. O Prof. Olney sugeriu 76 

que fossem identificados os responsáveis para que tomassem as providências necessárias. O 77 

Sr. Rogério continuou o assunto, acrescentando que o pessoal da limpeza reclamou que 78 

estão colocando carcaça no CTE (Centro de Tratamento de Esgoto). A Prof.ª Helena disse 79 

que não está ciente desse fato. Informou que a câmara fria está com defeito, e estão sendo 80 

acomodados pequenos volumes no freezer, e quando necessário, a VITAL é acionada e logo 81 

retira os pequenos volumes. O Reitor solicitou que fosse avisado nos Centros sobre essa 82 

questão do descarte no CTE e sobre as estufas. O Prof. Molina informou que teve outra 83 

reunião no Rio sobre o MAFER – Mapa de Formações Estratégicas do Estado do Rio de 84 

Janeiro. Disse que será enviada uma página em Word para os Diretores de Centro fazerem o 85 

preencherem, estabelecendo o prazo de três semanas para a devolução do documento 86 

preenchido. E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e 87 

encerrou a reunião às 15 horas e 47 minutos.  88 

          

          Prof. Luis Cesar Passoni                                               Célia da Silva Caetano 

                      Reitor                                                                 Secretária ad hoc 


