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MINUTA DA ATA DA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 14 1 

horas e 22 minutos, a quingentésima quinquagésima quarta Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes 3 

Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria Vice – Reitora, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina 4 

Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-5 

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

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Gomes da Silva, representando o Prof. 7 

Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; 8 

Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados: 9 

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Marcelo Pacheco, representando o Sr. Rogério 10 

Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad 11 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Comissões de 12 

Sindicância; 4- Aniversário da UENF – 24 anos; 5- Assuntos Diversos. A Prof.ª Teresa propôs iniciar 13 

a reunião com o terceiro assunto da pauta: Comissões de Sindicância. O Prof. Raul informou que ainda 14 

estão faltando nomes para completar as comissões. A Prof.ª Teresa concluiu o assunto das comissões 15 

dizendo que o CBB já informou as pessoas escolhidas para as comissões A Prof.ª Teresa passou para o 16 

primeiro assunto da pauta: Informes. O Prof. Frederico informou que há um mês o HD externo que o 17 

Prof. Mendonça doou para a biblioteca do CCTA sumiu. Sobre o aniversário da UENF, o Prof. Olney 18 

informou que solicitou a Polícia Militar uma ronda no dia das comemorações. Disse que foram 19 

confirmadas as presenças dos convidados externos e leu a programação das comemorações do aniversário 20 

de 24 anos da UENF. O Prof. Raul disse que como resposta para os que estão a perguntar o que temos 21 

para comemorar, ele responde: A nossa existência e o esforço que todas as categorias estão fazendo para 22 

manter a Universidade funcionando. A Prof.ª Teresa completou dizendo que a luta é diária, que mais um 23 

semestre foi concluído e a Universidade está resistindo. Ressaltou a importância do Bazar do 24 

SINTUPERJ, que considera uma alternativa importante de renda para os servidores. A Prof.ª Rosana 25 

disse que está muito sentida por não poder estar presente, devido a um congresso que terá que participar, 26 

pois considera essas comemorações um evento de resistência. O Prof. Olney disse que a Universidade 27 

não pode esmorecer, embora reconhecendo que seja um “trabalho de formiguinha” e que, saindo dessa 28 

crise, estarão preparados para outras lutas, ainda mais fortes no futuro. O Prof. Raul informou que no 29 
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Restaurante Universitário em uma semana de funcionamento, considerando que é período de férias e 30 

funcionando só no horário de almoço, foram servidas 1.559 refeições. Ainda com a palavra, o Prof. Raul 31 

continuou sua fala informando que o Reitor está no Rio de Janeiro, participando do Fórum em defesa das 32 

universidades, liderado pelo Reitor da UFRJ. O Prof. Olney informou que nas universidades federais 33 

somente 30% do orçamento que foi liberado poderá ser utilizado, e que na UNB, verbas de serviços 34 

prestados estão sendo incorporadas pelo governo como superávit. A Prof.ª Teresa ressaltou que nesse 35 

Fórum das instituições federais no Rio de Janeiro, inseriram as estaduais UENF/UERJ/UEZO para 36 

discutir a situação crítica em que se encontram. O Prof. Raul informou que na ALERJ está havendo um 37 

movimento forte de um grupo de deputados, liderado pelo deputado Pedro Fernandes, para que seja 38 

colocada uma emenda impositiva para as universidades receberem em duodécimos. O Prof. Frederico 39 

falou sobre o movimento das três universidades, onde a UERJ e a UEZO já decretaram a sua posição, 40 

porém a Reitoria da UENF parece não estar na mesma posição. O Prof. Raul opinou que as situações são 41 

diferentes, a UENF está em funcionamento e a UERJ está sem condições de começar as aulas. Disse que 42 

o posicionamento da reitoria da UENF é para não deixar saída para o Governo, forçando a colocação de 43 

um cronograma de pagamento de salários e terceirizadas. A Prof.ª Teresa ressaltou que o calendário 44 

acadêmico continua, apesar de ser uma decisão difícil. O Prof. Marcelo Gomes considerou que a atitude 45 

da Universidade deve ser a de tomar uma posição, a UENF tem o papel de responder a população. O 46 

Prof. Raul completou dizendo que, para ele, a Universidade representa a última parte do ensino de 47 

qualidade, e foi escolhida para ser destruída, assim como a saúde pública. A Prof.ª Marina informou que 48 

não está conseguindo fechar o segundo semestre de 2016, pois nem todos os professores enviaram as 49 

notas. A Prof.ª Kátia sugeriu que fosse mandado documento citando nominalmente quem ainda não 50 

enviou, porque quem faz tudo corretamente, dentro dos prazos, fica muito chateado com essa situação. A 51 

Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às 15 52 

horas e 24 minutos.  53 

 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria                                Célia da Silva Caetano 

         Vice-Reitora               Secretária ad hoc 


