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ATA DA QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNÃO DO COLEGIADO  

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO - UENF   

Aos vinte e seis dias do mês de setembro, às catorze horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da 1 

Reitoria, ocorreu a quingentésima sexagésima reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte 2 

pauta; 01. Informes; 02. Situação da Universidade. Estavam presentes, Prof. Luis Passoni – Reitor, que 3 

presidiu a reunião; Prof.ª Teresa Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 4 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da 5 

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

CCTA; Prof. Roberto Dutra Junior – representando o Prof. Marcelo Gantos – Diretor do CCH; Prof. 7 

Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof.ª Katia Valevski Fernandes – Diretora do CBB, e como 8 

convidados a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Pedro César Soares – Diretor 9 

Geral de Administração; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Sr. André Rangel de 10 

Matos – Diretor de Informação e Comunicação, e o Prof. Raul Ernesto López Palacio – Chefe de Gabinete 11 

da Reitoria. O Prof. Passoni iniciou fazendo uma explanação do acontecido na Audiência Pública da 12 

Comissão de Educação da ALERJ, para tratar da situação da UENF.  Esclareceu que ainda não foi 13 

apresentada a LOA 2018, motivo pelo qual o trabalho foi pautado pelos valores lançados no SIAFI. Foi 14 

distribuída a planilha da GPAF (em anexo), onde se faz uma comparação entre o orçamento para 2018, 15 

aprovado no CONSUNI e o que foi possível lançar no SIAFI, em função do teto máximo. Os valores 16 

relativos ao pagamento das concessionárias, combustível e órgãos estaduais foram lançados os aprovados 17 

pelo CONSUNI, diferente da rubrica pessoal e encargos, onde o teto possibilitou solicitação de recursos 18 

bem abaixo do aprovado pelo CONSUNI. Para 2017, nessa rubrica, havia previsão de 149 milhões, valor 19 

que será todo usado. Para 2018 foram alocados só 137 milhões que devem ser insuficientes para efetuar os 20 

pagamentos. Segundo o Reitor, hoje temos uma folha de 1 milhão/mês e ao considerar o crescimento 21 

vegetativo da folha, contratações, e o aumento da contribuição patronal para o Rio Previdência, que passará 22 

de 22 para 28%, fica clara a necessidade de suplementação. Na rubrica “prevenção de evasão discente” o 23 

valor também é insuficiente, pois, mesmo desconsiderando o auxílio moradia, que foi aprovado e não foi 24 

implantado, ao implementar o auxílio cota para R$ 500,00 seriam necessários 12 milhões para atender aos 25 

1.700 cotistas e no SIAFI só foram alocados 3 milhões e 900 mil reais. Neste ano, com a bolsa menor, 26 

temos os mesmos 3 milhões e novecentos mil, que não foram suficientes, sendo necessário o remanejamento 27 

da fonte 100 para cobrir o déficit. Em relação ao Restaurante Universitário, o CONSUNI aprovou recursos 28 

orçamentários no valor de 2 milhões. No SIAFI só pode ser lançado 1 milhão e 500 mil reais. A solução 29 

seria buscar complementação através de emendas orçamentárias dos deputados federais, entretanto temos 30 

encontrado alto grau de dificuldade para conseguir aplicar as verbas federais. Na rubrica “finalística e 31 

infraestrutura”, o CONSUNI aprovou 27 milhões e só conseguiram lançar no SIAFI 1 milhão, para obras o 32 
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aprovado foi 47 milhões e lançado 6 mil reais, nas obras estão incluídas as de acessibilidade. A Comissão 33 

de Educação orientou que sejam solicitadas emendas para alocação de recursos que permitam o 34 

funcionamento da Universidade. Na opinião do Prof. Raul, não devemos solicitar menos do que já 35 

recebemos, colocar em torno e 21 milhões de custeio e alguns investimentos como acessibilidade, reforma 36 

da Villa Maria e estruturação do campus de Macaé. Para pessoal 11 milhões, que corresponde ao valor 37 

contingenciado e assim, garantir verba de custeio, investimento e pessoal, com a possibilidade inclusive de 38 

melhorar os auxílios. A Prof.ª Teresa ressaltou que é importante mesmo que se solicite o mínimo 39 

necessário para investimento, temos que pensar a médio prazo, pois existem obras inacabadas na Villa 40 

Maria e em Macaé, entende que é importante incluir o valor necessário para conclusão das obras. O Sr. 41 

André perguntou se existe previsão de recursos para o link. O Prof. Passoni esclareceu que as despesas de 42 

utilidade pública foram lançadas no SIAFI como aprovadas no CONSUNI. Continuou dizendo que o 43 

CONSUNI aprovou para o próximo ano orçamento de aproximadamente 400 milhões, no SIAFI 44 

conseguiram lançar 187 milhões. A previsão é solicitar 32 milhões em emendas que deverão ser 45 

encaminhadas até o final do mês. O Prof. Passoni informou que no fim de semana houve arrombamento 46 

em salas do LECIV, LAMAV e CCH, mas nada foi roubado. Ressaltou que a situação da segurança está 47 

complicada, as rondas policiais diminuíram, a guarda municipal não está vindo, só estamos contando com 48 

o pessoal da guarda ambiental que está fazendo a ronda. O convênio com a PM deve ser assinado pelo 49 

Comandante Geral, o que ainda não foi feito. O Prof. Raul vai marcar reunião com o comandante do 8º 50 

BPM para tratar da questão. O Sr. Rogério informou que a licitação da segurança está sendo providenciada, 51 

mas o número do efetivo será um pouco menor que a anterior, mas cobrirá todos os campi da UENF. Prof. 52 

Olney sugeriu reunião com as lideranças locais para fazer um fórum de discussão e tentar apoio para instalar 53 

monitoramento com câmeras. O Prof. Passoni lembrou que essa abordagem já foi tentada, com baixa 54 

adesão, inclusiva na campanha “Somos todos UENF”. Citou como exemplo, a reunião da TecCampos com 55 

lideranças locais que participam da Incubadora onde foi pedida contribuição anual de R$ 2.000,00, apenas 56 

a ACIC se manifestou dizendo que não poderia contribuir, os outros participantes não responderam. O Sr. 57 

Rogério considera importante uma maior aproximação entre a UENF e a comunidade. Durante muito tempo 58 

a UENF se manteve um pouco distante e isso pode ter contribuído para que a sociedade, sem saber o que 59 

aqui é produzido em ensino e pesquisa, não consiga ver a importância da universidade para a região. O 60 

Prof. Raul relatou audiência que teve no Ministério Público do Trabalho, sobre denúncia das condições de 61 

trabalho na Universidade. Esclareceu ao promotor que não tínhamos como assinar o TAC porque a solução 62 

dos problemas apontados não depende da UENF, pois ao não administramos os recursos, ficamos na 63 

dependência da Secretaria de Fazenda. A Prof.ª Katia sugeriu que a UENF faça a licitação do serviço de 64 

segurança e que cada Centro, com recursos próprios, faça o monitoramento com câmeras. A Prof.ª Rosana 65 

concordou com o Sr. Rogério sobre a questão do afastamento da Universidade, isso é histórico e 66 
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generalizado, temos um longo caminho a percorrer para mostrar a importância da Universidade, não 67 

conseguiremos isso agora, é um trabalho de longo prazo. Considerou importante melhorar as condições de 68 

trabalho, independente da situação que estamos passando. Sugeriu fazer um planejamento da segurança e 69 

monitoramento dos prédios, assim que possível. O Sr. Rogério está fazendo um orçamento, com sistema 70 

de gravação. A Prof.ª Teresa considerou importante manter contato com a comunidade e empresas para 71 

tentar conseguir algum tipo de colaboração. Ressaltou que no CONSUNI estão vagas as representações 72 

para dois conselheiros externos, da comunidade, essas vagas nunca foram preenchidas, considerou esse 73 

momento importante para preenchê-las, é preciso verificar qual o critério para a indicação desses 74 

representantes. O Sr. César reafirmou a importância de fazer a segurança interna, para minimizar as falhas 75 

na segurança. Até hoje não aconteceu nada mais grave, se isso acontecer o Reitor será quem responde, 76 

mesmo que não dependa dele a solução do problema. O Sr. Rogério informou que esteve na Universidade 77 

um técnico da empresa que presta serviço para a Oi para avaliar o problema da telefonia, vão fazer novo 78 

contato para tentar resolver o problema. O Prof. Passoni falou sobre sua participação no Conselho do CBB 79 

onde houve discussão sobre a situação da Universidade, se dispôs a participar de outras reuniões de 80 

Conselho de Centros para discutir a situação atual e pensar 2018. A Prof.ª Rosana falou sobre a avaliação 81 

da CAPES e parabenizou o CBB e CCH que conseguiram melhorar a avaliação. Alguns Programas tiveram 82 

as notas diminuídas, já fez contato com os Coordenadores para preparar recurso solicitando revisão da nota, 83 

o que ela espera que ocorra. Continuou falando da reunião solicitada pelos Pró-Reitores, com o Diretor da 84 

FAPERJ, que foi uma conversa bastante tranquila e a primeira providência tomada pelo novo Diretor foi 85 

fazer o levantamento das dívidas com as instituições de ensino e pesquisa, no período 2015-2016, que estão 86 

com “restos a pagar”. Pelo levantamento feito pela FAPERJ, a dívida com a UENF é de 9 milhões e 900 87 

mil Reais, correspondente a 40 projetos. O levantamento da PROPPG aponta um valor maior e além desses 88 

40 projetos apontados pela FAPERJ há mais 41. A previsão é que até o final do ano sejam pagos os projetos 89 

de 2015 e 2016, não vão conseguir pagar tudo de todas as instituições, quando sair esse recurso de 90 

aproximadamente 10 milhões, poderiam solicitar que cada professor contribuísse com algum recurso para 91 

instalar o sistema de monitoramento. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 50 92 

minutos. 93 
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