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  ATA DA 562ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria às 14 horas e 12 minutos, a quingentésima sexagésima segunda Reunião Ordinária do 2 

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

tratou da pauta única – Situação da Universidade/PEC 47, com a presença dos seguintes Membros: 4 

Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a Reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-5 

Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-6 

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e 7 

Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Herval 8 

Ramos Paes Júnior, representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. 9 

Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. Manuel Vazquez, representando o Prof. José 10 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Aline Barbosa, representando o Sr. Pedro César 11 

da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados, Prof. Raul 12 

Ernesto López Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da 13 

AgiUENF; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. André Rangel de Matos – 14 

Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da 15 

Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião 16 

passando a palavra aos membros do Colegiado. O Prof. Manuel Vazquez iniciou sua fala 17 

informando que saquearam o Colégio Agrícola no feriado e que furtaram uns trinta mourões. A Sr.ª 18 

Aline ressaltou a necessidade de se reunirem com a Prefeitura para conversar sobre o processo de 19 

licitação. O Prof. Raul disse que fazer Tomada de Preços sem telefone é muito complicado, e o Sr. 20 

Rogério informou que já tem o orçamento da Siemens para consertar o sistema de telefonia, e que o 21 

conserto vai ficar em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). O Reitor informou que no dia dezenove 22 

está indo para o Rio de Janeiro, dando início ao esforço para fazer andar a questão da PEC 47. Disse 23 

que o orçamento para 2018 está bom, precisando da garantia de execução do orçamento em cerca de 24 

R$ 200.000.000,00(duzentos milhões de reais). A Prof.ª Kátia perguntou se tem previsão de votação 25 

da PEC, ao que o Reitor respondeu que não. O Prof. Manuel Vazquez manifestou preocupação com 26 

o orçamento de 2018, pois existem dívidas de 2015, 2016 e 2017 não sanadas. A Sr.ª Aline 27 

esclareceu que dívidas de anos anteriores não entram no orçamento para 2018. A Prof.ª Kátia 28 
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perguntou se no texto da PEC está clara a transferência dos recursos para UENF, ao que o Reitor 29 

respondeu que sim. O Reitor informou sobre a Cartilha de Segurança elaborada pela Prefeitura do 30 

UENF, solicitando que todos fizessem uma análise detalhada, informando as modificações 31 

necessárias, para lançamento através da ASCOM. O Prof. Manuel Vazquez ressaltou que quem 32 

ficar até mais tarde, deve evitar os estacionamentos mais afastados. O Sr. Rogério informou que 33 

estão sendo comprados refletores de led para a iluminação, esclarecendo que estão sendo instalados 34 

desde a ADUENF, CCH até ao CCT e CBB, e pretendem chegar até ao CCTA.  O Reitor falou sobre 35 

a análise de desempenho das universidades. Disse que estamos caindo desde 2013, onde estávamos 36 

em 130º lugar, entre as 300 melhores universidades da América Latina, e que hoje estamos em 160º 37 

lugar. Ressaltou a importância de  analisar os indicadores que são utilizados, pois somos prejudicados 38 

por sermos uma universidade jovem e pequena. A Prof.ª Rosana disse que são utilizados dados da 39 

pós-graduação. O Prof. Manuel Vazquez perguntou se o número de diplomas emitidos está próximo 40 

ao número de matriculados, ao que o Reitor respondeu que são 250 formandos por ano. O Prof. 41 

Manuel Vazquez disse que, sendo assim,  estão formando 20%  do total que ingressam. A Prof.ª 42 

Helena informou que a retenção é muito grande na Veterinária, e que na Zootecnia, a média de 43 

tempo para conclusão do curso é de 6 anos. O Reitor opinou que esses rankings representam pouco 44 

impacto na captação de estudantes, e que no critério Papers/Professor, somos a 8ª entre as mais de 45 

3000 universidades analisadas, e que subimos duas posições em relação ao ano passado. No quesito 46 

professores com PHD, somos a primeira das Américas. A Prof.ª Rosana disse que vai divulgar o 47 

relatório através da ASCOM. O Prof. Manuel Vazquez lembrou que também é preciso um raio-X  48 

interno da Instituição. O Reitor ressaltou que a ferramenta para essa análise é a CPA – Comissão 49 

Permanente de Avaliação. Disse que o CONSUNI aprovou a CPA, mas que a administração está 50 

trabalhando para ajustar os questionamentos feitos pela ASJUR. A Prof.ª Helena informou que o 51 

próprio Ministério da Educação recomenda que todas as universidades – públicas e privadas – 52 

tenham a CPA, no mesmo formato, com alunos, técnicos e docentes. Disse que com a CPA as 53 

conquistas são graduais, mas são consistentes. O Prof. Herval opinou que quando a Universidade 54 

começar a ser avaliada federalmente pode ter algum problema. A Prof.ª Kátia lembrou que é preciso 55 

ter um levantamento da evasão. O Reitor perguntou ao Sr. André se está certa a implantação do 56 

Sistema Acadêmico de Graduação em 2018. O Sr. André respondeu que o Sistema Acadêmico da 57 

Pós-Graduação já está implantado, mas o de Graduação não. Disse que não está podendo fazer 58 

nenhuma cobrança à equipe, devido à situação de greve. O Prof. Marcelo Gantos falou sobre a 59 
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presença do Prof. Raul na reunião do CONCEN/CCH. Disse que foi muito esclarecedora e produtiva. 60 

Observou que os professores estão muito desinformados sobre o que está acontecendo. Os Chefes de 61 

Laboratórios saíram muito mais alinhados da reunião. A fala do Prof. Raul, informando todas as 62 

atividades que estão acontecendo e que passam despercebidas foi um diferencial para a reunião. 63 

Sobre a segurança nos prédios o Prof. Marcelo Gantos pediu para verificarem a possibilidade de 64 

mudar a nomenclatura para porteiro, que terão a possibilidade de filtrar o acesso das pessoas e não 65 

serão apenas entregadores de chave. O Prof. Raul ficou de ver com a empresa se existe essa 66 

possibilidade. O Reitor esclareceu que a intenção da Reitoria é participar dos CONCENS, sempre 67 

que forem convidados. A Prof.ª Marina informou que na Reunião da Câmara de Graduação, ficou 68 

resolvido que a Semana Acadêmica poderá ser realizada em novembro – de 06 a 10/11/2017, para 69 

não coincidir com a Semana de Tecnologia. O Prof. Marcelo preguntou sobre o procedimento 70 

quando houver atos de vandalismos, porque a cartilha de segurança não menciona atos de 71 

vandalismo. Sugeriu que o B.O. (Boletim de Ocorrência), seja feito pelo setor jurídico da 72 

Universidade, como uma forma de tornar o procedimento mais institucionalizado. O Prof. Herval 73 

comentou que já fez uns três boletins de ocorrência como pessoa física, que depois foram cancelados, 74 

sem que ele fosse convocado. O Prof. Manuel Vazquez informou que no CCTA também fez uns 75 

quatorze, mas que foram mandadas cópias para o Prefeito da UENF, Sr. Rogério, que levou para a 76 

reunião com a P.M. O Reitor informou que o Sr. Rogério e o Prof. Raul estão em contato direto com 77 

o pessoal da Polícia Militar, e que essa questão dos Boletins de Ocorrência vai ser vista, para que 78 

sejam dadas respostas a todos. E não havendo mais nada a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença 79 

de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 29 minutos. 80 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                            Célia da Silva Caetano 

                                Reitor                                               Secretária ad hoc 


