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ATA DA 568ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria às 14 horas e 25 minutos, a quingentésima sexagésima oitava Reunião Ordinária do 2 

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

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

2- Informes; 3- Lei Estadual de Inovação/Propostas; 4- Situação da 5 

Universidade/Perspectivas após acerto dos salários; 5- Planejamento para 6 

2018/Implementação dos Duodécimos; 6- Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes 7 

Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que presidiu a Reunião; Prof.ª 8 

Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Ana Bárbara Rodrigues, 9 

representando o Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 10 

Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – 11 

Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti 12 

Silva – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados, Luiz Gabriel Smiderle, representando 13 

o Diretor da Prefeitura da UENF e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. A Prof.ª 14 

Teresa iniciou a reunião informando que entre os dias 21 e 22 desse mês haverá uma reunião no 15 

Rio para tratar da questão do Colégio Agrícola. A Prof.ª Rosana informou que foi divulgado na 16 

sexta-feira passada pelo CNPq o resultado das bolsas de pesquisa. Parabenizou a Prof.ª Kátia 17 

porque no CBB sete bolsas foram renovadas. A Prof.ª Kátia informou que no CBB, 18 

aproximadamente 20% dos docentes é bolsista de produtividade do CNPq. O Sr. Gabriel 19 

informou sobre a tubulação hidráulica rompida sob  o Restaurante Universitário, que deixou parte 20 

da Universidade sem água, mas que a Prefeitura da UENF já tinha tomado providências para 21 

solucionar o problema, apesar de ser um local muito delicado para se trabalhar, pois no entorno do 22 

RU passa rede de água, energia elétrica, gás e esgoto. A Prof.ª Teresa informou que o Prof. Raul 23 

foi buscar junto à Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes o documento de posse do 24 

imóvel da UENF, que está Registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis, e que a negociação 25 

está caminhando. A Prof.ª Teresa passou para o item 3 da pauta- Lei Estadual de 26 

Inovação/Propostas. A Prof.ª Ana Bárbara ressaltou a importância da presença do Prof. Gatts, 27 

porque ele tem todos os detalhes das propostas. A Prof.ª Rosana fez uma contextualização do 28 

assunto da Lei Estadual de Inovação e de toda a documentação enviada para todos os presentes. A 29 

Prof.ª Teresa passou a discutir sobre a Situação da Universidade. Disse que é preciso ouvir as 30 
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bases, as Pró-Reitorias, com uma reunião ampla, ouvir a opinião de cada um, sendo que as 31 

Assembleias das categorias é que vão decidir se voltam ou não às aulas. O Prof. Frederico 32 

informou que no CCTA existe a vontade de voltar às aulas, o que foi reforçado pelo Prof. 33 

Rodrigo do CCT, ressaltando que no CCT, apesar de existir essa mesma vontade, existem 34 

algumas particularidades que não são tão fáceis de resolver. A Prof.ª Kátia considerou que a 35 

Universidade está no limite da tolerância, que o desestímulo cresce a cada dia, que a vida 36 

universitária está em coma. Opinou que essa administração só tem mais dois anos para mostrar a 37 

que veio, e que estamos carentes de um levantamento do número da evasão, que será necessário 38 

para a discussão no CONSUNI Extraordinário de janeiro. O Prof. Marcelo Gantos opinou que 39 

todos têm uma demanda de retorno, mas que a Universidade está um pouco enfraquecida na 40 

comunicação. É preciso uma definição institucional de como vai ser tratada a questão das pessoas 41 

que não estão vindo trabalhar, opinando que deve ser um tratamento único. A Prof.ª Teresa 42 

ponderou que no retorno das atividades depois de uma greve longa como essa, será preciso cobrar 43 

com rigidez, mas com compreensão. O Prof. Marcelo Gantos sugeriu uma agenda de retorno e a 44 

Prof.ª Teresa disse que as discussões devem começar nos Conselhos e que será preciso ouvir as 45 

bases, o que já está sendo feito nesse Colegiado. Considerou que a evasão é grande, mas que será 46 

preciso pensar numa solução. A Prof.ª Rosana informou que o preenchimento anual da 47 

Plataforma Sucupira poderá ter impacto nos Programas de Pós-Graduação, pois questionou como 48 

seriam informadas as aulas do 2º semestre/2017 na Plataforma, e o fato dos alunos de intercâmbio 49 

não estarem tendo as disciplinas para as quais vieram e isso pode prejudicar os nossos Convênios 50 

Internacionais. A Prof.ª Marina disse que todos precisam voltar de uma forma que o prejuízo seja 51 

o menor possível. Falou que hoje não traria benefício um calendário concomitante como nos 52 

outros anos. Na última reunião da Câmara, já foi conversado que a evasão de 2018 será grande. 53 

Informou que a primeira chamada do SISU será nos dia 5, 6 e 7/02/2018 e a chamada para lista de 54 

espera será no dia 09/02/2018. Acredita que três dias de chamada não devem ser suficientes para o 55 

preenchimento das vagas. A Prof.ª Ana Bárbara informou que as Pró-Reitorias funcionaram 56 

todos os dias, e considerou como de vital importância a informação da remarcação da reunião 57 

sobre a implantação dos duodécimos. A Prof.ª Teresa considerou importante colocar em prática a 58 

ideia de todos, que é a de voltar às aulas. Disse que a falta de aulas afetou toda a Universidade 59 

com consequências sociais e profissionais muito grandes. O Prof. Marcelo Gantos falou da 60 

necessidade de uma comunicação formal da administração, e o Prof. Frederico complementou 61 

opinando que a administração deveria ser proativa, independente de ADUENF. A Prof.ª Marina 62 

também considerou importante uma tomada de atitude, mas que somente seria possível num 63 
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CONSUNI Ampliado. O Prof. Marcelo Gantos também cobrou um diálogo de retorno, 64 

chamando as lideranças, porque em sua opinião, mudam-se as cadeiras e os problemas continuam. 65 

Opinou que os técnicos tem uma demanda que é praticamente salarial, e a dos docentes é um 66 

pouco diferente. A Prof.ª Teresa ressaltou que foi o diálogo que fortaleceu a Universidade como 67 

um todo, para que se resistisse até aqui nesses dois anos de crise, e opinou que a administração já 68 

mostrou muito a que veio, e como parte da equipe, questiona e tem dúvidas se outros 69 

conseguiriam levar adiante do jeito que essa administração está conseguindo levar, seguindo em 70 

frente, com a liderança e a tranquilidade que o Reitor vem mantendo nas negociações. Pediu que 71 

como parte das comemorações dos 25 anos da UENF, os Centros apresentassem um relatório 72 

abordando a questão histórica de cada um, como subsídio para o preparo de um livro 73 

comemorativo. A Prof.ª Kátia perguntou se seria um formulário padrão para cada Laboratório, ao 74 

que a Prof.ª Teresa respondeu que os Diretores de Centro seriam os responsáveis pelo histórico, 75 

como uma pesquisa, e as Pró-Reitorias também poderiam fazer em conjunto com os Centros. E 76 

nada mais havendo a ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos e encerrou a 77 

reunião às 15 horas e 41 minutos. 78 
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