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 ATA DA 556ª (QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

AMPLIADA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Multimídia do CCH, às 1 

14 horas e 31 minutos, a quingentésima quinquagésima sexta Reunião Extraordinária Ampliada do 2 

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

presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a Reunião; Prof.ª Teresa de 4 

Jesus Peixoto Faria Vice – Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; 5 

Prof.ª Ana Bárbara Rodrigues, representando o Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e 6 

Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares 7 

Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico 8 

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

Compareceram como convidados de praxe o Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. 10 

Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor 11 

da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc e demais 19 convidados, entre 12 

Coordenadores de Cursos, Programas e Chefias de Laboratório. Tratou-se da pauta única: Avaliação das 13 

condições de funcionamento da Universidade. O Reitor iniciou a reunião informando que essa Reunião 14 

Extraordinária se fez necessária para que discutir a situação da Universidade, em face da iminência do 15 

início do semestre letivo e da situação que está sendo vivida por todos os servidores públicos, para tentar 16 

chegar a um consenso para iniciar o semestre letivo. Disse que a firma de limpeza e portaria 17 

FERTHYMAR, recebeu a última parcela de pagamento em abril/2016. Informou que com a verba de R$ 18 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) que receberam da ALERJ, foi possível saldar alguns 19 

compromissos com a maioria dos credores, entre eles a K-9, White Martins, Águas do Paraíba, e agora 20 

recentemente, uma parcela da dívida com a FERTHYMAR no valor aproximado de R$ 50.000,00 21 

(cinquenta mil reais). Acrescentou que, diante dessa situação, não sabem até quando poderão contar com 22 

os serviços deles. O Reitor abordou também em sua fala a sobrecarga  de trabalho para quem está vindo 23 

trabalhar, dificultando muito a continuidade das atividades de rotina da Universidade. Com o presente 24 

debate, o Reitor disse pretender vislumbrar uma saída, com surgimento de ações alternativas para a 25 

situação. Falou que as aulas são uma grande oportunidade de diálogo e interlocução com a sociedade. Se 26 

tiverem que parar, não será por falta de um esforço sobre-humano, mas a meta é manter a Universidade 27 

funcionando. O Prof. Messias manifestou sua apreensão com os prejuízos trazidos pela greve, porque 28 
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precisam da presença dos alunos, para colocarem em prática as condições mínimas para funcionamento. 29 

O Prof. Aldo informou que foram coladas câmaras no LECIV, no prédio e no laboratório e que 30 

conseguiram recuperar o que foi furtado. O Prof. Rodrigo ressaltou que são dois aspectos, o acadêmico e 31 

o administrativo, e que minimamente estão conseguindo manter a Universidade em funcionamento. 32 

Reconheceu que a ideia é voltar às aulas, mas que tudo vai depender da decisão da assembleia da 33 

ADUENF. A Prof.ª Kátia ressaltou a falta dos estudantes, da força da juventude. Disse que têm que 34 

buscar novas fórmulas de conversar com os alunos, e que, para ela, sem eles na Universidade está muito 35 

difícil. A Prof.ª Luciane opinou que poderia ser colocado como meta o retorno, mas questionou qual a 36 

tarefa dos gestores para marcar atividades que demonstrem que a Universidade está presente, e qual seria 37 

a possibilidade de agenda concreta dentro desse cenário que se apresenta. O Prof. Roberto Dutra se 38 

identificou como autor da proposta que cobra um posicionamento da Reitoria, mas que votou contra a 39 

greve. Opinou que as aulas devem começar, pois a greve foi construída em cima do atraso dos salários, e 40 

que esse fato já foi superado. O Prof. Frederico considerou que a Universidade tem as condições 41 

mínimas para funcionamento, porém o Prof. Herval ressaltou que existem muitos problemas, 42 

principalmente de manutenção dos equipamentos. Mesmo ressaltando as dificuldades disse que a opinião 43 

da maioria é pela volta às aulas, e que no seu Laboratório, é unânime essa posição. O Prof. Víctor 44 

lembrou os aspectos que são específicos das licenciaturas: falta de segurança e iluminação. Disse que essa 45 

situação vem piorando nos últimos dois anos. O Prof. Raul disse que é preciso lembrar que a 46 

Universidade está em greve, que a greve é uma forma de luta. O posicionamento que a administração está 47 

tendo é de resistência e que isso ajuda a motivar técnicos e estudantes, pois todos sabem as dificuldades 48 

que estamos passando.O Prof. Marcelo Gantos questionou se realmente tem condições mínimas para o 49 

funcionamento das licenciaturas, ao que a Prof.ª Luciane ressaltou a necessidade de iluminação, onde a 50 

maioria dos alunos é de mulheres, que circula na Universidade à noite, que dependem de ônibus, mas 51 

reconheceu que para essas melhorias serem implementadas, depende de ter verba de custeio. E não 52 

havendo mais nada a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 horas 53 

e 53 minutos.  54 
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