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ATA DA 571ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNÃO DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO - UENF 

Aos seis dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e vinte minutos, na Sala 1 

de Reuniões da Reitoria, ocorreu a quingentésima septuagésima primeira reunião do Colegiado 2 

Executivo, para tratar da seguinte pauta; 01. Informes; 02. Situação da Universidade; 03 Assuntos 3 

diversos. Estavam presentes, Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa Peixoto 4 

Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da 5 

Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos e Assuntos Comunitário, Prof.ª Katia Valevski Sales 6 

Fernandes - Diretora do CBB Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior, representando o Diretor do CCTA, 7 

Prof. Marcelo Gantos Diretor do CCH, Sra. Aline Barbosa - representando o Diretor Geral de 8 

Administração como convidados a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Prof.ª 9 

Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria, Sr. André Rangel de Matos – Diretor da 10 

DIC; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do campus. O Reitor iniciou informando sobre 11 

reunião na SECTDS para tratar sobre o repasse dos duodécimos, a sugestão que ele apresentou foi a 12 

reativação da funcionalidade da conta D no SIAFI para que possamos administrar os recursos. O 13 

orçamento publicado, da UENF, é de 21 milhões, o repasse de 25% por mês daria um total de 4 milhões 14 

por mês para a Universidade. O Secretário Interino de Ciência e Tecnologia teve reunião na Secretaria de 15 

Fazenda para tratar do repasse do duodécimo mas ainda não há decisão de como isso será 16 

operacionalizado. Continuou dizendo que na cerimônia que participou de entrega de termos de outorga da 17 

FAPERJ, teve oportunidade de se reunir com o Reitor da UERJ, Prof. Ruy Marques que relatou reunião 18 

com o Governador e, também ele não definiu como será o repasse do duodécimo para as universidades. 19 

Aproveitou para discutir alguns problemas que as duas Universidades estão enfrentando, a UERJ também 20 

não vai receber a segunda parcela do PROAP 2017, por causa das dívidas federais, a área técnica da 21 

CAPES aceitou a argumentação apresentada pela UENF, tendo como base o decreto que dispensa a 22 

apresentação da negatividade de débitos dos estados que aderiram à recuperação fiscal, a Procuradoria 23 

não aceitou e o repasse da verba está suspenso. O Reitor esclareceu que tanto o CNPq quando FNDE 24 

aceitaram a medida provisória 801, que desobriga a apresentação de quitação de débitos, tanto que 25 

estamos recredenciados, pelo CNPq, para importação e vamos receber verba federal, de emenda 26 

parlamentar. Os Reitores e o Presidente da FAPERJ, Prof. Ricardo Vieiralves devem ir à Brasília para 27 

procurar uma solução junto à CAPES.  Continuou dizendo que, apesar de no evento da FAPERJ o 28 

Secretário Interino de Ciência e Tecnologia e o Governador em discurso terem manifestado apoio ao 29 

repasse dos recursos para as universidades, reconhecendo que representa um avanço com impacto 30 

positivo, dentro do próprio governo há os que ainda mostrem resistência. Pelo que está sendo discutido os 31 

duodécimos serão pagos no mês vencido, o que não deveria ocorrer já que o cálculo foi feito com base na 32 

LOA e não na arrecadação. Informou sobre reunião no TCE, para tratar da questão do edital para 33 

contratação de empresa de segurança, a licitação teve que ser suspensa porque o TCE não tinha feito a 34 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

análise do edital. A reunião teve resultado positivo, o Tribunal fez e enviou a análise com as sugestões de 35 

acréscimos, a alteração já está sendo providenciada para que o processo de licitação seja reiniciado. O 36 

Reitor aproveitou para visitar a Escola de Gestão do TCE, na ocasião foi discutida a possibilidade de a 37 

UENF sediar polo de capacitação e atualização para servidores públicos. O Sr. Rogério informou sobre 38 

reunião ocorrida na Escola Antônio Sarlo – Colégio Agrícola, com o Presidente da FAETEC, Prof. 39 

Miguel Badenes Filho, sobre o processo de transferência da Escola para a UENF. Considerou a reunião 40 

positiva, acredita que os funcionários são favoráveis à mudança. O Prof. Passoni explicou que houve 41 

reunião com o Diretor do CCTA, do CCH e alguns professores para tratar da transferência do Colégio 42 

Agrícola, a ideia é incorporar o colégio com o espaço e manter como escola técnica agrícola, vinculada à 43 

UENF. O ensino fundamental, segundo ciclo, passaria para a Prefeitura, haveria a transferência do 44 

pessoal, terá que haver modificação no plano de cargos da UENF, com a criação de algum cargo que 45 

possibilite a transferência dos professores. O Prof. Raul sugeriu a criação do cargo de técnico docente, 46 

com as atribuições que os professores têm atualmente. O Prof. Passoni esclareceu que no CONSUNI 47 

houve aprovação da intenção de incorporação do Colégio, quando a minuta do documento estiver pronta 48 

volta para aprovação. O Prof. Manuel levantou a questão da aposentadoria diferenciada para professor, o 49 

Prof. Raul esclareceu que a aposentadoria diferenciada é em função das atribuições e não do cargo, pode 50 

haver inclusão de cláusula garantindo aposentadoria diferenciada, ressaltou que os servidores são 51 

favoráveis à mudança porque, caso não ocorra, a escola vai acabar. O Prof. Passoni falou da aprovação 52 

da alteração da Resolução do Auxílio Cota e da Comissão de Acompanhamento do Auxílio, o Prof. 53 

Olney explicou que a principal modificação sugerida pela comissão da PROGRAD que fez a análise da 54 

Resolução foi a separação da Comissão de Acompanhamento de Cotistas – COAC, que para facilitar 55 

havia sido incluída no documento inicial. A Comissão foi criada porque há necessidade de acompanhar e 56 

igualar direitos e deveres dos cotistas de cursos presenciais e à distância, e precisa haver maior controle 57 

das bolsas. O Prof. Olney sugeriu que os alunos da graduação e pós-graduação da UENF colaborem 58 

dando aula na Escola Agrícola considera bastante positivo o desempenho dos alunos que dão aula nos 59 

cursos pré-vestibular. O Prof. Passoni lembrou que os alunos das licenciaturas poderiam fazer estágio na 60 

Escola, mas o sindicato dos professores é contra estagiário em sala de aula, em substituição a professor. A 61 

Prof.ª Marina disse que esta posição contraria a criação do Programa de Residência Pedagógica, que é 62 

para que alunos não formados façam estágio 1, 2, 3 e 4 auxiliando nas escolas. O Prof. Manuel 63 

argumentou que os professores da UENF são bacharéis e os professores de ensino médio são licenciados, 64 

para dar aula no curso técnico há necessidade também da prática. A Prof.ª Marina informou sobre 65 

reunião da Câmara de Graduação para discutir estratégias para o retorno das atividades acadêmicas. 66 

Foram apresentados dois cenários a) cumprir o calendário completo, o que prejudicaria os calouros e b) 67 

2017 concomitante com 2018, haveria o acúmulo dos calouros 2017 e 2018, o primeiro ciclo de 2017 os 68 

calouros cumpriram muitas disciplinas, parte dos calouros de 2017 evadiu. A Câmara está com a reunião 69 

em aberto e, dependendo do resultado da assembleia dos professores, continuará a reunião para 70 
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confeccionar o calendário. O Prof. Manoel lembrou que os alunos são favoráveis ao calendário de 75 71 

dias. A Prof.ª Marina argumentou que essa solução não é boa, o CEE permite reduzir os dias letivos e 72 

não a carga horária. O Prof. Passoni considera importante pensar em soluções que ajudem aos formandos 73 

como disciplinas condensadas e curso de férias O Prof. Marcelo solicitou intervenção na Reitoria junto à 74 

Ferthymar em relação a algumas exigências que são feitas aos funcionários que, em sua opinião, são 75 

descabíveis. O Reitor argumentou que não cabe à administração da Universidade interferir nas normas de 76 

funcionamento da empresa, que o papel que nos cabe, exigir comprovante dos pagamentos aos 77 

funcionários e das obrigações trabalhistas, está sendo feito, não podemos interferir na gestão e normas da 78 

empresa. O Prof. Manuel sugeriu que fosse reativada a Ouvidoria, o Prof. Passoni respondeu que esse 79 

assunto já foi discutido várias vezes, a dificuldade é encontrar alguém com perfil para o cargo. O Sr. 80 

Rogério falou sobre os telefones que não estão funcionando, houve um problema na mesa telefônica que 81 

cabe a Oi resolver, continuou dizendo que o fornecimento de combustível ainda está suspenso. A Prof.ª 82 

Simonne convidou a todos para ao evento Ressaca na Villa, no próximo dia 17 e solicitou a colaboração 83 

para divulgar. A Prof.ª Teresa reiterou solicitação feita para que os Diretores preparem, para o 84 

aniversário de 25 anos da UENF, uma apresentação sobre a evolução que houve nesses anos. A 85 

apresentação será em agosto, como parte das comemorações de aniversário, pediu que enviassem 86 

sugestões de palestras e outras atividades. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas 87 

e 45 minutos. 88 
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