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ATA DA 561ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria às 1 

14 horas e 21 minutos, a quingentésima sexagésima primeira Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

dos seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a Reunião; Prof.ª Marina Satika 4 

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 6 

Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; 7 

Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor 8 

Geral de Administração. Compareceram como convidados, Prof. Raul Ernesto López Palacio – Chefe 9 

de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Prof.ª Simonne Teixeira – 10 

Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; 11 

Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano 12 

– Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião informando que foram enviados para a SECTIDS os 13 

processos de concursos para professores que não foram publicados. Em relação ao Colégio Agrícola, 14 

disse que houve uma reunião com o Deputado Comte e o Deputado Julianelli, onde sugeriram 15 

mandar um ofício solicitando que a UENF assuma o Colégio de “porteira fechada”. A Prof.ª 16 

Simonne questionou que professores assumindo o ensino fundamental, depois não poderão assumir 17 

ensino médio, e recomendou atenção, porque isso pode ser um problema. O Prof. Raul informou que 18 

o Deputado Comte sugeriu num Convênio com a Prefeitura de Campos, e a Prof.ª Teresa disse que a 19 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes tem fechado muitas escolas de Ensino Fundamental. 20 

A Prof.ª Rosana lembrou que é preciso um levantamento para tomada de decisão. O Prof. Passoni 21 

informou que são aproximadamente quatrocentos alunos do Ensino Fundamental e cinquenta do 22 

Ensino Médio. A Prof.ª Rosana ressaltou que já está em contato com a Prefeitura. O Prof. Olney 23 

informou que hoje saiu nota na ASCOM sobre o 49º Fórum de Pró-Reitores de Extensão, e que a 24 

cidade de Campos foi representada pelo IFF e UENF. Foi reconhecido o valor e a importância da 25 

Extensão na formação universitária, tanto quanto a pesquisa. Disse que os debates foram em torno da 26 

crise e também sobre a PEC 47 como tábua de salvação. O Prof. Raul informou que na semana 27 

passada ele e o Sr. Rogério foram a uma reunião na Polícia Militar, com o Comandante Fabiano. 28 

Conseguiram melhorar a presença da ronda da PM dentro da Universidade. O. A Prof.ª Rosana fez 29 
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uma apresentação dos resultados da Avaliação dos Programas de Pós-Graduação de acordo com o 30 

Relatório da CAPES. Disse que na Pós-Graduação praticamente não houve evasão, o que demonstra 31 

o caráter doutoral na formação de alunos na UENF. O PROFMAT é um dos melhores programas, 32 

com cinquenta e cinco dissertações já defendidas. A CAPES descredenciou a Pós-Graduação em 33 

Engenharia Civil (doutorado), porque ficou com nota dois e que foi a segunda vez que recebeu essa 34 

nota.  A Prof.ª Rosana ressaltou o número de pedidos de prorrogação de prazo, principalmente das 35 

Engenharias, para defesa dos projetos, e recomenda a todos que leiam as fichas de avaliação da 36 

CAPES. O Reitor informou que na graduação 75% das matrículas estão nas universidades privadas; 37 

na Pós-Graduação 75% estão nas universidades públicas, e a CAPES limita em 11% Programas de 38 

Pós-Graduação com notas seis e sete. A Prof.ª Rosana falou sobre matérias de jornal falando mal da 39 

pós-graduação no Brasil, e julgou caber uma nota na ASCOM, defendendo a imagem da 40 

Universidade. A Prof.ª Kátia perguntou como ficará a questão das férias  em janeiro, pois se houver 41 

o retorno às aulas, interromper mais uma vez vai penalizar os alunos. O Reitor esclareceu que não é 42 

intenção punir o docente por ter feito greve, até porque a busca por férias em janeiro, sempre foi 43 

interesse da maioria. O Sr. Pedro informou que na DGA, tem prazo para lançar as férias na folha, e 44 

que será preciso definir as datas. O Reitor disse que não se trata de férias coletivas, mas sim a 45 

necessidade de ter o maior número de pessoas em férias no mês de janeiro. A Prof.ª Teresa 46 

perguntou se a questão das férias em janeiro é só para os professores ou para os técnicos também, e o 47 

Reitor respondeu que é para todos e que a chefia imediata é quem vai determinar quem precisa ficar 48 

na Universidade em janeiro. O Prof. Frederico opinou que a chefia tem que negociar as férias dos 49 

servidores, com o que o Reitor concordou, dizendo que férias não são tiradas quando o servidor bem 50 

entender, são negociadas com as chefias. E não havendo mais nada a ser tratado, o Reitor agradeceu 51 

a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 19 minutos. 52 
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