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ATA DA (570ª) QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, ocorreu, no Auditório Central do Centro de 1 

Convenções às 16 horas e 16 minutos, a quingentésima septuagésima Reunião Ordinária Ampliada do 2 

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

tratou da seguinte pauta: 1- Situação atual da Universidade; 2- Retorno às aulas; 3- 4 

Funcionamento das atividades acadêmicas, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis 5 

Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; 6 

Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes, representando a 7 

Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – 8 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do 9 

CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do 10 

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

Prof. Raul Palácio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AGIUENF 12 

e demais Secretários, Professores, Chefias de Laboratórios, servidores e alunos presentes, assinantes 13 

da listagem em anexo; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião 14 

dizendo que convidou a todos para uma discussão sobre o retorno das atividades acadêmicas, em face 15 

da preocupação de todos com as condições de segurança e manutenção do campus, e também com o 16 

objetivo de subsidiar o Colegiado Acadêmico, responsável pela aprovação do Calendário Acadêmico 17 

da Graduação. Informou sobre a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 47/17, que é 18 

a liberação orçamentária/financeira em duodécimos; disse que foi acordada a liberação da seguinte 19 

forma: 25% do total do orçamento em 2018, 75% para 2019 e 100% do orçamento da universidade em 20 

2020; essa fase de implementação dos duodécimos no orçamento de 2018, está sendo a questão mais 21 

discutida nas reuniões com o Secretário. Informou que já foi lançado o Edital para licitação de firma 22 

de vigilância, que havia sido suspenso pelo TCE, e que foi preciso intercessão da Reitoria junto ao 23 

TCE para negociar a liberação do Edital. O Reitor disse que está preocupado com a volta às atividades 24 

e o retorno às aulas, depois de um ano de greve.  O Prof. Marcelo Gantos opinou que a situação 25 

apresenta questões delicadas, como a inadimplência do Estado com a instituição, que de alguma forma 26 

atinge toda a universidade e seus projetos; disse que esse Colegiado e o CONSUNI vão ter que debater 27 

com os alunos, técnicos e professores; acrescentou que mesmo com o retorno dos técnicos, a 28 

normalização desse processo não será fácil, nem se dará de uma hora para outra. Os alunos Taís, Iago, 29 

João e Gabriel foram de opinião que esse ano é de fundamental importância e luta, com mobilização 30 
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e debates em defesa da Universidade. O aluno João Paulo considerou muito importante a forma de 31 

divulgar a situação e o aluno Gabriel, leu uma carta, manifestando seu apoio à volta às aulas. A Prof.ª 32 

Luciane perguntou sobre as férias coletivas que está sendo discutida, pois os professores estão dentro 33 

da UENF. O Prof. Gonçalo apontou a necessidade de se ampliar o debate e a discussão para entender 34 

a situação. Disse que nesse cenário, de pressões distintas, é interessante definir de que lado cada um 35 

está, pois é preciso aprender a não desqualificar opiniões diferentes. Ressaltou que nos momentos de 36 

crise, é preciso ter muito cuidado com a palavra ideologia. O aluno Bráullio (representante do DCE) 37 

falou das necessidades dos alunos na Universidade, mas questionou as condições para que isso 38 

aconteça; concordou com as colocações da Prof.ª Luciane (ADUENF), de que a greve não foi sem 39 

motivo, e ele, como representante dos estudantes, tem que pensar no coletivo. Disse que na semana 40 

que vem haverá assembleia do DCE, e garantiu que vai atuar na defesa incondicional do que for 41 

deliberado na assembleia. A Sr.ª Valéria (representante das mães de alunos) cobrou do DCE um 42 

acolhimento aos alunos calouros e disse que agora é o momento para se unirem e seguir em frente, 43 

tentando encontrar soluções, para que seja retomada a importância da UENF. A Prof.ª Kátia ressaltou 44 

que quem está na administração tem percepção do limiar do abismo em que a Universidade se 45 

encontra, e é urgente a necessidade de repudiar o termo “férias coletivas”, atribuído ao COLEX pela 46 

ADUENF. O aluno Bráullio disse estar representando os estudantes, mas é preciso que estes 47 

participem da construção da Universidade, com o mesmo propósito. O Reitor lembrou que desde 48 

outubro de 2017 foi discutida essa questão das férias, a fim de ser feito o lançamento das mesmas no 49 

sistema, quando ainda nem se tinha noção de acerto dos salários, nem da aprovação da PEC/47; disse 50 

ainda que, durante todo o mês de janeiro, nas Reuniões Ordinárias do COLEX, foi debatida essa 51 

questão das férias; ressaltou que em relação ao retorno às aulas e ao funcionamento pleno das 52 

atividades acadêmicas, cabe à administração apontar situações, antecipar e fomentar o debate. Em 53 

relação à proposta do calendário de graduação com o cumprimento de apenas 75% da carga horária, 54 

para tentar minimizar os prejuízos aos alunos, disse que é preciso uma negociação com o Conselho 55 

Estadual de Educação, visando um menor prejuízo das atividades acadêmicas como um todo. Falou 56 

que é preciso união, para minimizar as divergências e fazer o ano de 2018 melhor que 2017, com 57 

diálogo. E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a 58 

reunião às 18 horas e 03 minutos. 59 

Prof. Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

            Reitor                                                 Secretária ad hoc 


