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ATA DA 564ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria às 14 horas e 16 minutos, a quingentésima sexagésima quarta Reunião Ordinária do 2 

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

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

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

– Vice-Reitora; Prof. Carlos Gatts, representando a Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de 6 

Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª 7 

Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do 8 

CCT; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – 9 

Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados, Prof. Raul Ernesto López 10 

Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Sr. 11 

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 falando sobre a reunião que participou na semana 13 

passada na Secretaria de Fazenda. Disse que quem fez a reunião, não foi nem o Subsecretário, foi 14 

um assessor. Todos que estavam presentes eram da Educação: FAETEC, UENF, UERJ e UEZO. 15 

Após a explanação do assessor, o Reitor disse que pediu a palavra para falar da PEC 47, e pediu a 16 

volta da funcionalidade da Conta D no SIAF, com a transferência do recurso para a Universidade. O 17 

Reitor citou duas iniciativas importantes que estão ocorrendo na UENF: 1- Empresa Júnior, 18 

fazendo pressão pela UENF; 2- Mãe de aluno, fazendo um abaixo-assinado pela PEC 47. Informou 19 

que o Senador Lindberg Farias liberou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o Restaurante 20 

Universitário, e que ainda não conseguiram usar o dinheiro da Emenda Federal do Deputado 21 

Alessandro Molon, ao que o Sr. Rogério esclareceu que está na fase de juntada de documentação. 22 

O Reitor informou que o auditório do Centro de Convenções está reservado para o Supera–Rio que 23 

acontecerá no dia vinte e quatro de novembro. O Sr. Rogério perguntou qual o objetivo do Supera–24 

Rio, e o Reitor respondeu que é para chamar a atenção para a situação da Universidade. A Prof.ª 25 

Kátia informou sobre a Marcha pela Ciência que acontecerá no sábado dia onze de novembro na 26 

Praça São Salvador em Campos.  O Prof. Frederico perguntou como está o andamento do 27 

credenciamento das Fundações. O Reitor respondeu que devolveram o processo da Fundação 28 

Darcy Ribeiro, solicitando parecer da nossa Assessoria Jurídica e que o processo da FUNDENOR 29 
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ainda não retornou. O Prof. Molina informou que nenhum novo convênio está podendo ser 30 

assinado, sem esse credenciamento. O Reitor chamou a atenção para as modificações da Cartilha de 31 

Segurança. O Sr. Rogério esclareceu que o Registro de Ocorrência pode ser presencial ou on-line, e 32 

o Sr. César completou dizendo que qualquer pessoa/servidor público que constatar um problema 33 

patrimonial pode fazer o Boletim de Ocorrência. O Reitor esclareceu que estavam pensando que só 34 

o Rogério – Prefeito do Campus poderia fazer o Boletim de Ocorrência, mas foi esclarecido que 35 

não. Qualquer servidor que seja agente patrimonial, Chefes de Laboratório e Diretores de Centro, 36 

entre outros, podem fazer o B.O.  A Prof.ª Teresa completou a informação dizendo que qualquer 37 

servidor que encontrar uma porta arrombada, por exemplo, tem obrigação de participar do Boletim 38 

de Ocorrência.  O Sr. César acrescentou a informação de que até para dar baixa num bem 39 

patrimonial, é preciso o Boletim de Ocorrência. O Sr. Rogério informou que na cartilha constam 40 

quais são os documentos necessários para fazer o B.O. O Reitor perguntou se havia mais alguma 41 

sugestão para a Cartilha de Segurança, e não havendo manifestações, sugeriu imprimir algumas e 42 

também disponibilizar de forma eletrônica. A Prof.ª Teresa falou da visita da Vice-consulesa do 43 

Canadá, que veio fazer contato com universidades em Campos dos Goytacazes, para futuros 44 

convênios e intercâmbios, e que vai ser feito todo esforço para firmarem parceria com aquele país. 45 

O Reitor informou o recebimento dos salários do mês de agosto no dia de hoje, e que houve a 46 

promessa de até o final do mês acertarem todos os atrasados. Disse que após as assembleias das 47 

categorias, se decidirem pelo fim das greves, vai ser preciso discutir como poderá ser o retorno às 48 

aulas. O Prof. Gatts opinou que a Universidade não tem condições de receber todos os alunos, que 49 

no P-3 falta iluminação e tem problema com pombos e morcegos. A Prof.ª Teresa disse não ser 50 

somente a questão de atraso de salários, mas de ter condições efetivas de iniciar as aulas, o que está 51 

sendo questionável o tempo todo. Não basta apenas a regularização dos salários, mas também do 52 

custeio. O Reitor informou da promessa de pagamento para a FERTHYMAR no dia de hoje, e o 53 

Sr. Rogério informou que até o momento não tinha sido feito. A Prof.ª Kátia sugeriu que a 54 

Reitoria lançasse uma nota pública, informando que a Universidade, apesar do pagamento dos 55 

salários, não tem condições estruturais de retorno às aulas. O Reitor lembrou que o Calendário 56 

Acadêmico parte das Câmaras de Graduação e Pós-Graduação, e é aprovado no COLAC.  E não 57 

havendo mais nada a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 58 

horas e 45 minutos. 59 

                          Prof. Luis Passoni     Célia da Silva Caetano 60 

                               Reitor                                                       Secretária ad hoc 


