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ATA DA 569ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e três 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 nona Reunião Ordinária do 2 

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

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

Ordinárias; 2- Informes; 3- Lei Estadual de Inovação/Propostas (continuação); 4- Situação 5 

da Universidade/Perspectivas após acerto dos salários; 5- Possibilidade do retorno às aulas; 6 

6- Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto 7 

Faria – Vice-Reitora, que presidiu a Reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de 8 

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

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; 10 

Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados, 11 

Prof. Raul Palácio – Chefe de Gabinete; Luiz Gabriel Smiderle, representando o Sr. Rogério 12 

Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora 13 

da Casa de Cultura Villa Maria e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. A Prof.ª 14 

Teresa iniciou a reunião colocando as minutas das atas em aprovação. A ata 515ª foi aprovada 15 

com 01 abstenção, e a da 516ª, aprovada por unanimidade. Passando para os informes, o Prof. 16 

Raul falou das reuniões que ocorreram semana passada no Rio e em Macaé. Informou que a 17 

Prefeitura de Macaé está verificando a possibilidade de realizar a obra da nova entrada do 18 

Campus Macaé. Disse também que a Prefeitura de Macaé está interessada em transformar o 19 

município numa referência em educação superior, com interesse também pela EAD. A prefeitura 20 

pretende fazer a doação de uma fazenda na saída de Macaé para levar um curso de Zootecnia 21 

para lá. Considerou complicado a Universidade aceitar ajuda da atual prefeitura, e depois quando 22 

mudar a administração, não ter a segurança de continuidade. No Rio de Janeiro a reunião foi para 23 

resolver as questões do Colégio Agrícola. Disse que existe a possibilidade do Município de 24 

Campos dos Goytacazes assumir a Escola Fundamental do Colégio Agrícola. Tratou-se também 25 

sobre a situação dos servidores, se seriam cedidos ou transferidos, o que demandaria a revisão 26 

mudança do PCV. Informou que haverá uma reunião para essas decisões. O Colegiado debateu 27 

sobre o assunto. Ainda com a palavra o Prof. Raul disse que o edital de licitação para a 28 

segurança, está marcado para o dia 17 próximo, e que já tem três empresas interessadas.  A 29 

Prof.ª Simonne perguntou se o Edital comtempla a Villa Maria, ao que o Prof. Raul respondeu 30 
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que sim. A Prof.ª Teresa informou que os duodécimos serão divididos em 12 parcelas mensais, 31 

e a Universidade está contando com 1/12 agora para o mês de janeiro, que representa a salvação 32 

da Universidade, que tem que estar atenta, pois já está tudo aprovado e publicado. A Prof.ª 33 

Teresa informou sobre as perspectivas de volta às aulas, e solicitou a opinião de todos os 34 

Diretores de Centro, que se manifestaram a favor de um calendário que deve ser elaborado nas 35 

reuniões das Câmaras, dos Colegiados e Conselho, que já tem reuniões marcadas. Em relação à 36 

Prefeitura, a Prof.ª Teresa informou que a situação continua a mesma, mas ressaltou que todos 37 

estão aqui para enfrentar as situações, considerando que esse assunto não vai ser decidido aqui 38 

no COLEX, porque esse é um Colegiado que apenas propõe. A Prof.ª Rosana justificou a 39 

ausência do Prof. Olney, que teve um problema de saúde na família, e a Profª Ana Bárbara, que o 40 

substitui, entrou em férias ontem. Informou que o calendário da Pós-Graduação não foi suspenso 41 

nem cancelado, está vigente. Alguns processos seletivos já estão concluídos, as datas estão 42 

mantidas na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG. Informou, ainda, 43 

que a Reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação para discutir o calendário 2018 e 44 

2017/02, que ainda está vigente, está marcada para o dia 23/01. O Prof. Marcelo quis saber se 45 

vai haver mesmo um CONSUNI Extraordinário, ao que o Prof. Raul respondeu que o prazo está 46 

muito apertado, e que o número de professores está muito reduzido, mas que o Reitor pensou em 47 

fazer um COLEX Ampliado, no dia 31/01, no Centro de Convenções, convidando toda a 48 

comunidade universitária. O Prof. Frederico informou que nas redes sociais mais de 400 alunos 49 

e professores estão se manifestando contra a administração. O Prof. Raul disse que o fato de 50 

terem pontos de vista diferentes não faz da administração e de alguns da comunidade 51 

universitária, inimigos. A Prof.ª Teresa opinou que as pessoas estão reagindo com emoções 52 

exageradas, e o Prof. Marcelo apontou a necessidade de uma posição institucional da Reitoria. 53 

O Prof. Raul ponderou que o Reitor não está presente, mas que uma carta explicativa, de caráter 54 

conciliador deve sair ainda hoje. A Prof.ª Teresa se disse preocupada, pois a administração está 55 

interessada na volta às aulas, os diretores se manifestaram a favor e o Prof. Marcelo sugeriu 56 

uma conversa com o SINTUPERJ. O Prof. Frederico disse que em conversa informal, a 57 

tendência é para acabar com a greve. Tem uma assembleia marcada para breve. A Prof.ª Rosana  58 

disse que esse ano, com a Universidade está comemorando 25 anos e que isso deve ser um fator 59 

motivador para todos que dependem e se preocupam com o futuro dela. A Prof.ª Rosana 60 

questionou como essa situação seria enfrentada, com as pessoas desacostumadas a cumprir 61 

horário de trabalho, depois desse longo período de greve, ressaltando a necessidade de um 62 

engajamento maior dos profissionais com a Instituição. Denegrir a imagem da instituição tornou-63 
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se a atividade principal das categorias, uma realidade que, em sua opinião, precisa ser 64 

desconstruída, sendo necessário o resgate do prazer de ser servidor público. A maior 65 

preocupação não é o calendário, e sim como vamos colocar a Instituição funcionando como um 66 

todo. A Prof.ª Teresa ressaltou que são 100 anos da Villa Maria e 25 anos da UENF, que já foi 67 

elaborado um logotipo para ser utilizado em todos os documentos oficiais da Universidade. A 68 

Prof.ª Simonne informou que elaborou um calendário mensal de atividades para a Villa Maria. 69 

A Prof.ª Rosana sugeriu utilizar essas atividades para resgatar a autoestima dos servidores. A 70 

Prof.ª Teresa complementou que é preciso resgatar o sentimento de pertencimento. O Prof. 71 

Raul considerou que esse foi um ano de vitórias (duodécimos), e a conversa sobre horário de 72 

trabalho, precisa voltar a acontecer, exemplificando que em toda repartição pública fica exposto 73 

o horário de trabalho dos servidores. A Prof.ª Rosana informou ainda, que na quarta-feira 74 

passada foi liberado o recurso no valor de R$ 1.400.000,00 pela FINEP para complementação 75 

das obras do CCH (anexo) e CCTA (instalações de bovinos, ovinos e equinos), e disse ser 76 

necessária a adequação dessa verba. A Prof.ª Teresa informou que foi ontem no IFF, na 77 

inauguração de um novo prédio do Instituto, onde esteve presente o Ministro da Educação, a 78 

quem foi apresentada, e aproveitou a oportunidade para falar da colocação da UENF, e ele 79 

demonstrou total desconhecimento das questões educacionais da cidade. Finalizando os diversos 80 

assuntos, seguiram várias sugestões para atividades no ano de Jubileu de prata da UENF, bem 81 

como para a pauta do COLEX Ampliado. E nada mais havendo a ser tratado, a Prof.ª Teresa 82 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 horas e 41 minutos. 83 

 

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

                   Vice-Reitora                                                                      Secretária ad hoc 

 

 


