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ATA DA 567ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

   Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria 1 

às 14 horas e 17 minutos, a quingentésima sexagésima sétima Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

seguinte pauta: 1- Aprovação das minutas das atas 515ª e 516ª Reuniões Ordinárias; 2- 4 

Informes; 3- Situação da Universidade/Aprovação da PEC/47; 4- Planejamento para 2018; 5 

5- Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto 6 

Faria – Vice-Reitora, que presidiu a Reunião; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa 7 

e Pós-Graduação; Prof.ª Ana Bárbara Rodrigues, representando o Prof. Olney Vieira da Motta – 8 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Jorge Hernandez, representando a Prof.ª 9 

Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Silva, representando o Prof. 10 

Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; 11 

Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados, 12 

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – 13 

Diretor da AgiUENF; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Prof. 14 

Victor Hugo – Chefe do LENEP/Macaé; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 15 

Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Célia 16 

da Silva Caetano – Secretária ad hoc. A Prof.ª Teresa deu as boas-vindas a todos para o início 17 

do ano e passou para o item 1 da pauta– Aprovação de Atas. Em face de alguns membros não 18 

terem feito a leitura das mesmas, as atas foram retiradas de pauta. Passando para o item 2 – 19 

Informes, falou sobre o pregão da segurança. O Prof. Jorge Hernandez informou que o 20 

Tribunal de Contas só vai liberar o Edital depois que analisarem toda a documentação e que no 21 

ano passado não teve empresas interessadas. A Prof.ª Teresa informou que estão tendo apoio da 22 

Polícia Militar e da Guarda Municipal, e que o Convênio com a Polícia Militar está no Rio de 23 

Janeiro para ser assinado, mas que está demorando além do esperado. Ressaltou que não houve 24 

sinistros no recesso de final de ano. A Prof.ª Rosana informou sobre a dificuldade de sair a 1ª 25 

parcela do recurso PROAP, tendo em vista a Universidade não estar conseguindo certidões 26 

negativas de débito. Informou que apesar da Medida Provisória nº 801/2017 que isenta os 27 

estados que aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal do Governo Federal de apresentarem 28 

as  certidões negativas, a Procuradoria da CAPES proibiu o repasse da verba, e sendo assim, a 29 

Universidade está impedida de receber o recurso PROAP e os recursos de manutenção de 30 
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grandes equipamentos até que sejam sanadas essas dívidas.  O Prof. Marcelo perguntou sobre o 31 

dinheiro do término do projeto das obras do CCH, ao que a Prof.ª Rosana respondeu que já 32 

estava depositado. A Prof.ª Simonne informou que a Villa Maria está fazendo 100 anos, e tem 33 

um calendário de atividades a partir de fevereiro de 2018. Informou, ainda, que na Villa foi 34 

instalado alarme na casa principal, com monitoramento nos jardins, e que, não houve nenhum 35 

acontecimento no período de recesso. Lembrou, ainda, do período de seleção de projetos FINEP 36 

– Educação e Cultura. A Prof.ª Rosana elogiou a atuação da Prof.ª Simonne à frente da Villa 37 

Maria, explorando todo o potencial que a Villa tem, que está sendo utilizada da forma que foi 38 

projetada para ser. A Prof.ª Simonne agradeceu e relatou as atividades que estão sendo 39 

desenvolvidas na Villa Maria. A Prof.ª Teresa recebeu da Prof.ª Simonne, o Relatório de Gestão 40 

da Villa Maria/2017 e aproveitou a oportunidade para reiterar a solicitação de entrega do 41 

Relatório de Gestão aos outros Diretores presentes. Em outro informe, a Prof.ª Teresa disse que 42 

a Lei Estadual de Inovação vai ser discutida e votada na ALERJ, e ressaltou a importância do 43 

debate interno para que seja uma lei que atenda aos nossos interesses. O Prof. Raul ressaltou 44 

que a discussão com a PETROBRÁS, que é o marco legal, pode permitir a retomada da 45 

negociação para atender aos nossos interesses. O Prof. Marcelo opinou que existe um debate 46 

político por trás dessa lei, e que a discussão é temática, porém muito rica e que deve ser colocada 47 

como prioritária na atual gestão. O Prof. Raul informou sobre a Aprovação da PEC/47, 48 

ressaltando que o clima para a aprovação na ALERJ foi muito favorável, e que foi aprovada duas 49 

vezes por unanimidade e  já foi publicada no D.O.E.R.J.  Disse que a negociação principal agora, 50 

é de como será implementada a questão dos duodécimos (sugestão de ativação da conta D no 51 

SIAF), e para isso a Universidade tem que se mobilizar, pois 25% do orçamento equivalem 52 

basicamente ao custeio. O Prof. Marcelo perguntou se os salários estavam dentro dos 25%, ao 53 

que o Prof. Raul respondeu que não, e informou que na 5ª feira terá uma reunião na SECTIDS 54 

para tratar desse assunto. A Prof.ª Rosana elogiou o esforço e o papel da Reitoria, nas pessoas 55 

do Reitor e do Chefe de Gabinete em mais essa vitória, que precisa ficar registrada na história 56 

dessa Universidade. O Prof. Raul informou que o governo está cortando o programa de 57 

residência em Medicina da UERJ e ressaltou que a luta ainda não acabou, e que será preciso 58 

buscar no judiciário o apoio à forma de implementação dos duodécimos. O Prof. Frederico 59 

sugeriu que a incorporação do Colégio Agrícola entrasse no planejamento para 2018. O Prof. 60 

Raul manifestou sua preocupação se todas as vagas da Universidade serão preenchidas com o 61 

SISU, que está previsto para o início de fevereiro/2018, devido a greve. O Prof. Frederico 62 

considerou que a greve está desmanchando a Universidade. A Prof.ª Rosana informou que a 63 
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matrícula dos alunos novos selecionados na Pós-graduação será nos dias 01 e 02/03/2018. O 64 

Prof. Jorge Hernandez disse já estar acostumado a receber um salário a cada três meses. Disse 65 

que continua vindo à Universidade, mas que está preocupado com as pesquisas paradas, sem 66 

condições de continuar. Questionou se voltarem às aulas, se a Universidade vai ter condições de 67 

acolher os alunos, sem segurança, sem banheiros funcionando direito e sem o funcionamento do 68 

Restaurante Universitário. O Prof. Marcelo Gantos considerou que um dos Centros mais 69 

prejudicados é o CCH, e a Prof.ª Teresa informou que existe a perspectiva de voltar a funcionar 70 

após o Carnaval. Nada mais havendo a ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de 71 

todos e encerrou a reunião às 17 horas e 21 minutos. 72 

 

 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria     Célia da Silva Caetano 

      Vice-Reitora                                                                   Secretária ad hoc 

 
 


