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ATA DA QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

na Sala de Reuniões da Reitoria, ocorreu a quingentésima sexagésima quinta reunião do Colegiado 2 

Executivo, para tratar da seguinte pauta: 01. Situação da Universidade. Estavam presentes Prof. 3 

Luis Passoni - Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa Peixoto Faria – ViceReitora; Prof.ª 4 

Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-5 

Reitora de Graduação; Prof.ª Ana Bárbara Rodrigues – representando o Prof. Olney Vieira da 6 

Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Frederico Straggiotti Silva – 7 

Diretor do CCTA; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof.ª Kátia Valevski 8 

Fernandes – Diretora do CBB; Sr. Pedro César Soares – Diretor Geral de Administração. Como 9 

convidados, Prof. Raul Ernesto López Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – 10 

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

Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do campus; Sr. André Rangel de Matos – Diretor 12 

de Informação e Comunicação. O Prof. Passoni iniciou a reunião solicitando incluir na pauta a 13 

proposta apresentada pelo Sr. Rogério, para normatizar a questão de realização de obras e serviços 14 

no campus. O Sr. Rogério esclareceu que a intenção dessa normatização é que a Prefeitura da 15 

UENF possa ter controle sobre as obras e serviços realizados em todos os campi, mas sem 16 

burocratizar os processos. O Sr. André ressaltou que nas obras devem estar previstas as 17 

instalações de telefonia e internet, continuou dizendo que a necessidade de normatizar as 18 

construções já foi discutida outras vezes, entende ser de extrema importância para evitar problemas 19 

como o acontecido na construção do Restaurante Universitário, onde por falta de planejamento, a 20 

obra foi feita em cima de caixa de passagem de cabos de telefonia e internet. O Sr. César falou 21 

que há oito meses encaminhou para parecer jurídico, documento feito pelo patrimônio, sobre a 22 

questão das obras na Universidade e ainda não teve retorno. O Prof. Raul reforçou a necessidade 23 

do planejamento e controle das obras para evitar uma série de conflitos. A partir da normatização 24 

a Reitoria teria como ter total responsabilidade sobre o que está sendo construído, e sugeriu que 25 

fosse adotado um padrão para as grades que estão sendo colocadas. A Prof.ª Kátia reconheceu a 26 

necessidade de normatizar, pois muitas construções tiveram início com um quantitativo de 27 

recursos insuficiente para conclusão, sendo que em alguns casos os recursos aprovados só seriam 28 

suficientes para a realização da estrutura. Quanto às grades não considera necessário adotar um 29 

único padrão, cada prédio está procurando resolver o problema da segurança com os recursos que 30 

dispõe. O Prof. Raul informou que a UENF conseguiu autorização da Polícia Federal para compra 31 
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de materiais controlados. O Prof. Passoni reafirmou a necessidade de manter atualizadas as 32 

informações sobre o estoque, pois podemos perder a autorização. A Prof.ª Teresa falou sobre sua 33 

participação na comemoração, no Palácio Guanabara, pelo aniversário de independência de 34 

Angola. Considerou importante a participação como forma de aumentar os contatos com a 35 

representação Consular de Angola. Lembrou do interesse que a representação angolana tem em 36 

estabelecer convênio de trabalho com a Universidade, para a formação acadêmica de alunos 37 

angolanos, na graduação e na pós-graduação, em diversas áreas de engenharia e de formação de 38 

professores. Continuou dizendo que participou, junto com os representantes da UERJ, UEZO e 39 

CECIERJ da assinatura do relatório sobre a política de cotas nas universidades públicas. A Prof.ª 40 

Rosana esclareceu que pode ser aberto edital de seleção específico para os alunos de Angola, 41 

esclarecendo que o governo angolano outorgará aos estudantes bolsas de estudo e financiamento 42 

para a realização das pesquisas. E que esse tipo de convênio tem impacto positivo na avaliação da 43 

CAPES, tanto no item internacionalização quanto solidariedade. O Prof. Raul justificou a demora 44 

na análise dos documentos enviados para a ASJUR, como sendo decorrente da grande carga de 45 

trabalho. Apontou que com a vinda do pessoal da FENORTE esse problema diminuiu um pouco, 46 

mas o número de processos continua sendo muito grande. A Prof.ª Simonne lembrou que a 47 

proposta de criação da Associação dos Amigos da Villa, apesar de ser uma proposta da sociedade, 48 

foi encaminhada para análise da assessoria jurídica e ainda não teve resposta. Por se tratar de uma 49 

proposta externa à Universidade ela vai levar adiante, mesmo sem o parecer. O Prof. Molina 50 

lembrou que algumas leis, como a de Inovação estão sendo discutidas no Rio e, apesar de passar 51 

a informação ao setor jurídico, nenhum dos advogados mostrou interesse em participar das 52 

discussões. A Prof.ª Rosana esclareceu que resolveu a questão dos editais, que todo ano 53 

precisavam do parecer jurídico, fazendo um edital padrão onde só são feitas as alterações 54 

específicas de cada programa. O Prof. Raul complementou dizendo que o mesmo foi feito em 55 

ralação aos convênios onde existe um termo de convênio padrão. A Prof.ª Rosana sugeriu que o 56 

modelo de convênio fosse disponibilizado na página da AgiUENF. Falou ainda de sua participação 57 

no Encontro de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do Estado do Rio de Janeiro, onde 58 

foram discutidos os temas que serão debatidos no Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa 59 

e Pós-Graduação. Informou que na pauta a ser tratada com a CAPES, está o edital de 60 

internacionalização. Outro ponto a ser discutido é a questão da possibilidade de utilizar o saldo de 61 

aplicação dos recursos PROAP. O Prof. Passoni falou sobre a reunião com o bispo D. Roberto, 62 

para tratar da importância da PEC 47. Além do Reitor, participaram da reunião os Prof. Carlos 63 

Eduardo de Rezende e Marcos Pedlowski, ambos representando a ADUENF e a Sra. Maria Valéria 64 
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Pires, representando os pais dos alunos. O Bispo prometeu apoio ao movimento se comprometendo 65 

a gravar vídeo com sua manifestação. Continuou informando sobre a sua participação em 3 66 

programas de rádio onde falou também da PEC 47 e do evento Supera Rio UENF, que acontecerá 67 

no próximo dia 24. Considera importante pensar em ações para dar visibilidade ao evento e ter 68 

uma grande participação. Lembrou que no último CONSUNI deliberaram sobre a ida à ALERJ 69 

para fazer contato com os deputados bem como solicitar que seja colocado em pauta para discussão 70 

a PEC 47, pois o prazo máximo para a votação da LOA é 06 de dezembro. Depois de rápida 71 

discussão foi decidida a ida à ALERJ na quarta-feira, dia 29, para a qual será disponibilizado o 72 

ônibus. O Prof. Marcelo pediu que fosse revista a questão da suspensão da bolsa de aluno que 73 

não participou da apresentação do trabalho no evento de extensão. Sugeriu uma anistia, por 74 

considerar mais importante o mérito do projeto que a apresentação. A Prof.ª Ana Bárbara 75 

esclareceu que a Pró-Reitora recebeu várias justificativas de alunos que não participaram da mostra 76 

de extensão que ainda serão analisadas, ressaltou que nesse mês ainda não foram cortadas as 77 

bolsas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 40 minutos.  78 

 

Prof. Luis Cesar Passoni     Maria Beatriz P. Boeschenstein 

            Reitor                                          Secretária ad hoc 


