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ATA DA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 

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

Reitoria, às 14 horas e 37 minutos, a quingentésima quinquagésima segunda Reunião Ordinária do 2 

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

as presenças dos seguintes Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que 4 

presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da 5 

Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – 6 

Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. 7 

Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. 8 

Manuel Antônio Molina Palma, Diretor da AgiUENF; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 9 

Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da 10 

seguinte pauta: 1- Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Assuntos Diversos. O Prof. Raul 11 

iniciou os informes dizendo que o Restaurante Universitário já está em funcionamento. A Prof.ª 12 

Teresa informou que o Reitor está na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, junto com 13 

a Prof.ª Rosana – PROPPG, recebendo o prêmio de Iniciação Científica do CNPq, e seguiu-se um 14 

momento de descontração, onde mostraram fotos do Reitor e da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-15 

Graduação recebendo o referido prêmio. A Prof.ª Teresa informou que o Prof. Gatts participou do 16 

fórum da ABRUEM (Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e 17 

Municipais), em São Luiz – MA, onde esteve com o Prof. António da Nóvoa, Reitor emérito da 18 

Universidade de Lisboa, então convidado para palestrar nesse fórum, e lhe convidou para visitar a 19 

UENF. O Prof. Nóvoa manifestou interesse em vir, porém, disse que enquanto professor visitante, 20 

na UFRJ, o convite deveria passar pela Reitoria da Universidade à qual estava hierarquicamente 21 

submetido, no momento. Informou que a partir de 01/08/2017, estaria de volta ao Brasil, então foi 22 

sugerido convidá-lo para o aniversário da UENF, em 16/08. O discurso dele – “Liberdade na 23 

Igualdade” – tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. A Prof.ª Teresa falou também 24 

que a ABL (Academia Brasileira de Letras) lançou, em fevereiro, a campanha de comemoração 25 

dos 20 anos de morte do Prof. Darcy Ribeiro e realizou o evento: “Darcy: 20 anos. Que falta ele 26 

nos faz!” Reafirmou que realmente Darcy Ribeiro faz muita falta como pensador, crítico, e como 27 

articulador, com espaço político onde circulava. E que seria interessante repetir o evento na 28 

comemoração do aniversário da UENF, em 16/08. Seria um evento mais simples, com a presença 29 

de Paulo Ribeiro, presidente da FUNDAR (Fundação Darcy Ribeiro), do Reitores da UERJ, 30 
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UEZO e Roberto Leher da UFRJ, e do Prof. António da Nóvoa, Reitor emérito da Universidade de 31 

Lisboa, que vê a universidade como espaço de autonomia – e que no caso aqui, a UENF está 32 

sendo ferida em sua autonomia – realizaria uma conferência, vindo ao encontro do momento que 33 

estamos vivenciando aqui na Universidade. O Prof. Olney informou que a Universidade de 34 

Montes Claros também tem o nome de Darcy Ribeiro. A Prof.ª Teresa disse que no evento 35 

organizado pela ABRUEM, em 21/07, às 14 horas, na UERJ, deve ser aproveitado o momento do 36 

evento para mostrar a situação das universidades e do país. A Prof.ª Teresa informou que o Prof. 37 

Passoni foi ao Rio, e que está sempre lá cumprindo agenda de reuniões de governo nas diversas 38 

Secretarias, mas reconheceu que quem mais aparece na mídia é a UERJ, e opinou que não só a 39 

presença do Reitor é importante, mas de todos os Pró-Reitores, Diretores e outras pessoas que 40 

puderem participar. O Prof. Raul deu algumas sugestões de logística para o evento de sexta-feira, 41 

e disse que a organização ficou sob a responsabilidade do Reitor da UERJ. Acordo com os 3 42 

Reitores, para ver se começa mesmo o semestre em 31/07, e julgou ser importante ter o grupo 43 

presente. O reitor da UERJ não convidou ninguém na última manifestação. Importante sempre a 44 

presença. Convidar o COLEX para ida na 6ª feira – 21/07/2017, mas como a situação do 45 

combustível ainda não foi resolvida, este terá que ser cotizado entre os participantes. A Prof.ª 46 

Marina informou que hoje, na reunião da Câmara de Graduação, a primeira pergunta foi essa, se 47 

vamos realmente iniciar o semestre. Ela respondeu que não tem nenhuma instituição em greve, 48 

então não tem nenhuma mudança no calendário. A Prof.ª Teresa ressaltou que a coisa mais 49 

importante é a participação no evento da ABRUEM. O Prof. Raul disse que a ideia é mostrar que 50 

o problema não são as associações, e sim das instituições, e deixar bem claro que a situação da 51 

FERTHYMAR está por um fio, e que a situação da Prefeitura também está nos afetando, porque 52 

não tem como nos ajudar. O convênio com a polícia está meio parado, porque o Comandante 53 

Baracho foi nomeado Comandante do Estado Maior da Polícia Militar, ele que era o nosso 54 

contato, então a situação ficou mais delicada ainda. O Sr. Rogério informou que estamos sendo 55 

cobrados aqui e agora – recebendo um telefonema. O Prof. Raul informou que está se pensando 56 

juntamente com os Professores capacitados na área, em ajudar com ciclo de palestras, ou algo no 57 

mesmo formato, as associações do Mangalarga Marchador, Quarto de Milha e Campolina. O Prof. 58 

Raul continuou a sua fala informando que na reunião com o Secretário, cogitou-se a volta do 59 

Gustavo Tutuca, mas a ideia é colocar o Sérgio Duarte como Secretário da SECTI. Em relação às 60 

diárias, vai se mandar ofício pedindo a liberação e sensibilizar para a liberação da cota de 61 

combustível, com a distribuição do combustível até a publicação das dívidas do Estado, e 62 

solicitando também excepcionalidade, e há o interesse do governo também, em até o meado de 63 
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setembro acertar todos os salários – pagar 28% da parte patronal, mas ainda assim, até dezembro 64 

pode atrasar novamente. O Prof. Olney acrescentou que agora ainda tem o 13º de julho atrasado, 65 

ao que o Prof. Raul respondeu que na verdade, o Estado não é obrigado a adiantar essa parcela do 66 

13º. Está faltando R$ 24.000,00 de pagamento do gás Hélio e R$ 10.000,00 de impostos federais. 67 

O Prof. Olney informou que no aniversário da UENF o SINTUPERJ tem muito interesse em 68 

participar, e o Sr. César informou que o Restaurante Universitário está funcionando essa semana 69 

somente para o pessoal que está participando do Projeto PESCARTE – e que a refeição ficou para 70 

os servidores e professores por R$ 10,00. O Prof. Olney informou que, com essa crise que 71 

estamos vivendo, está se formando uma rede de pessoas da comunidade acadêmica com troca de 72 

serviços entre os servidores, quem tem alguma habilidade ou alguém da família tenha. Solicitou 73 

orçamento para a manutenção dos refletores que iluminam o Centro de Convenções. O Prof. Raul 74 

informou também que o Sr. Fernando da Cantina sugeriu que fossem colocados os pôsteres nos 75 

espaços de exposição do Centro de Convenções para não ficar vazio. O Prof. Olney solicitou a 76 

disponibilidade dos banheiros para os eventos do SINTUPERJ, porque na sua opinião esse arrocho 77 

não vai acabar tão cedo, e o Prof. Raul complementou a informação que é arrocho das pessoas, ao 78 

invés de cobrar das empresas, e opinou que é realmente um “pacote de maldades”, onde a 79 

universidade vai ter que pagar 14% a mais do que pagava em termos de imposto, e liberaram as 80 

empresas. O Prof. Raul disse que ficou impressionado com o baixo número de pessoas no 81 

Vestibular da UERJ, mesmo ele sendo a parte otimista, mas disse que está se lutando, porque uma 82 

coisa é o que se quer e outra coisa é a realidade. E acrescentou que a situação está por um fio, o 83 

salário do pessoal da limpeza está atrasado, e a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 84 

está funcionando com a necessidade de corte da metade dos DAS. O Sr. César informou, ainda, 85 

que a universidade está funcionando sem papel para impressão, mas que tem se buscado 86 

alternativas e o Prof. Olney opinou que, se a universidade parar, aí é que vai ficar difícil de 87 

retornar. A Prof.ª Teresa complementou opinando que se pararmos o governo estará com a “faca 88 

e o queijo na mão”, não faz concurso, não faz manutenção, diminui cargos comissionados, a 89 

universidade vai minguando, porque aqui é um povo diferente dos EUA, da Europa, que reage, 90 

nós estamos “assistindo” ao que estão fazendo conosco. O Prof. Raul opinou que não está 91 

conseguindo fazer o trabalho aqui dentro, pois não se está conseguindo convencer os mais 92 

prejudicados que são os estudantes. Opinou, ainda, que o fato de ter o grupo da atlética URURAU, 93 

enfraquece muito o DCE, e disse que o que tem trazido muita decepção para ele, tanto como 94 

membro da administração quanto como professor, é o nível de apatia geral. O DCE realmente não 95 

está nem aí. A Prof.ª Teresa sugeriu uma conversa aberta com os alunos, o que poucos 96 



  
Governo do Estado do Rio de Janeiro  

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF   

  

  

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 

Tel.: (22) 2739–7003 – correio eletrônico: reitoria@uenf.br  

  

professores fazem, só querem dar aula. Informou também, que para o II Festival Doces Palavras 97 

(II FDP), de 20 a 24/09/2017, foram solicitados alunos voluntários, computando horas 98 

acadêmicas, e disse que vai enviar aos Diretores, para até 6ª feira se manifestarem. O Prof. 99 

Frederico informou sobre a eleição de chefias de laboratórios, mas que estão preocupados se vão 100 

receber. O Sr. César informou da necessidade quanto à definição das férias, para que seja feito 101 

llançamento das mesmas no sistema, o que mais uma vez, gerou um pequeno debate. O Sr. 102 

Rogério informou que o Restaurante Universitário estará funcionando no dia 24/07/2017, na 103 

segunda-feira, em caráter experimental, no período de um mês, só com almoço. Amanhã, o 104 

funcionamento será somente para o evento PESCARTE, no Centro de Convenções, e dois 105 

auditórios do P-5. O Sr. Rogério informou, ainda, que o valor contratual da refeição foi de R$ 106 

12,95, para o servidor – R$ 10,00; aluno de pós-graduação – R$ 4,00; aluno de graduação – R$ 107 

3,00; cotistas/bolsistas – 1ª refeição – grátis e a segunda – R$ 3,00 – mesmo valor da graduação. O 108 

Prof. Raul fechou os assuntos diversos, informando em resposta a alguns presentes, que o Projeto 109 

PESCARTE e o “Territórios do Petróleo”, em convênio com a PETROBRÁS, só vão receber 110 

recursos da empresa para o início do pagamento dos projetos, daqui a 4 meses, até lá, estão 111 

recebendo recursos da FIA, e resumiu que está sendo muita luta, e que uma delas começa agora no 112 

dia 21/07. E nada mais havendo a ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos e 113 

encerrou a reunião às 16 horas e 20 minutos.   114 

  

Prof.ª Teresa Peixoto Faria                                             Célia da Silva Caetano 

              Vice-Reitora                                                                Secretária ad hoc 


