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ATA DA QUINGENTÉSIMA QUINQUASÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às catorze horas e quinze minutos, 1 

na Sala de Reuniões da Reitoria, ocorreu a quingentésima quinquagésima nona reunião do 2 

Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 01. Informes; 02. Situação da Universidade. 3 

Estavam presentes, Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião, Prof.ª Teresa Peixoto 4 

Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e PósGraduação; Prof.ª 5 

Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 6 

Extensão e Assuntos Prof. Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA, Prof. Marcelo Gantos 7 

– Diretor do CCH, Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT, Prof.ª Katia Valevski 8 

Fernandes – Diretora do CBB, e como convidados a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 9 

Veterinário, Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de cultura Villa Maria, Sr. Pedro César 10 

da Costa Soares – Diretor de Administração, Prof. Manuel Antônio Molina – Diretor da 11 

AgiUENF e Prof. Raul E. L. Palacio – Chefe de Gabinete da Reitoria. O Prof. Passoni iniciou 12 

falando sobre as reuniões que teve em Brasília, junto com o Chefe de Gabinete, com os deputados 13 

da bancada do Estado do Rio, para tratar da apresentação de emendas para a UENF, 14 

especialmente para obras de estrutura e para o Restaurante Universitário. Teve reunido com todos 15 

os Chefes de Gabinete, que ficaram de encaminhar a documentação que foi entregue, e com 16 

vários deputados. Alguns deputados contatados, como Deputado Paulo Feijó, Wadih Damous, e 17 

Marco Antonio Cabral já definiram o valor da emenda a ser apresentada. O deputado Chico 18 

D’Angelo e outros se comprometeram a apresentar emenda, porém, não definiram o valor. Na 19 

quarta feira dia 13 houve reunião, coordenada pelo Deputado Hugo Leal, com os Reitores das 20 

universidades e Institutos Federais e a bancada do Rio de Janeiro, para discussão sobre o 21 

orçamento para o próximo ano. O Prof. Passoni teve oportunidade de falar para os 28 deputados 22 

presentes sobre a grave crise que estão enfrentado as universidades públicas do Estado. No 23 

próximo dia 22 haverá reunião no Rio, com o deputado Rodrigo Maia e a Comissão de 24 

Orçamento. A ideia é manter contato com os assessores dos deputados nos escritórios no Rio. A 25 

Deputada Soraya Santos falou que irá apresentar proposta que permitirá que instituições 26 

particulares financiem pesquisa em universidades públicas. Esses recursos poderão ser 27 

administrados em conta da instituição, sem passar pela Conta Única do Estado. Outra questão 28 

abordada foi a exigência de certidão negativa de débitos federais para as universidades públicas. 29 

Sem isso não há possibilidade de receber recursos federais. A Câmara estava votando um refis 30 
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para as universidades particulares mas não incluíram as públicas, quando esse assunto foi 31 

abordado na reunião com os deputados, esclareceram que não seria possível a inclusão porque o 32 

prazo para apresentação de emendas já havia encerrado. No início da semana vários membros da 33 

Reitoria, tiveram uma reunião com o senador Lindberg Farias. O senador visitou Universidade e 34 

informou que apresentaria uma emenda no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o 35 

Restaurante Universitário. O Prof. Passoni informou que amanhã, dia 20, haverá audiência 36 

pública da Comissão de Educação da ALERJ, só para tratar do orçamento da UENF. O Reitor 37 

vai enfatizar nos valores necessários para atender os compromissos relativos ao pagamento das 38 

concessionárias, contratos de prestação de serviço, pessoal e encargos. Informou que no 39 

orçamento aprovado pelo CONSUNI foram alocados recursos suficientes para aplicar reajustes 40 

salariais, porém foram retirados do orçamento pela SEFAZ.  O Reitor ficou de solicitar 10 41 

milhões para recompor o valor da folha e ficar igual à do ano passado. Dos 2 milhões e meio, 42 

necessários para o RU só temos a metade. Outra rubrica orçamentária deficitária estaria na fonte 43 

de recursos necessária para o pagamento do auxílio cota, fonte 122, pois só recebemos a metade. 44 

Se considerarmos que para o próximo ano as bolsas deverão ter valor mínimo de R$ 500,00 45 

(quinhentos reais), seriam necessários 10 milhões e 200 mil Reais, e o valor máximo que foi 46 

possível lançar no SIAFI foi de 3 milhões e 500 mil Reais. O valor disponibilizado para 47 

investimento também é insuficiente, 6 mil reais. A Prof.ª Rosana informou que está aguardando 48 

o resultado da avaliação da CAPES. Falou ainda que a UENF ganhou na FAPERJ dois projetos 49 

ADT3 e um ADT1. A Prof.ª Simonne falou sobre a participação da Villa Maria e da EdUENF 50 

no Festival Doces Palavras e convidou a todos para participarem do evento. O Prof. Marcelo 51 

falou sobre a participação em reunião em Macaé sobre a retomada do projeto Territórios do 52 

Petróleo. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 30 minutos. 53 
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