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 ATA DA 572ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

às 14 horas e 17 minutos, a quingentésima septuagésima segunda Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

seguinte pauta: 1- Informes; 2- Ofício SEMALP/nº 01/2018 – Indicação de representantes no 4 

Município de Italva; 3- Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis 5 

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

Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Ana Bárbara Rodrigues, 7 

representando o Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 8 

Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – 9 

Diretor do CCT; Prof.ª Eliana Crispim França Luquetti, representando o Prof. Marcelo Carlos 10 

Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Aline 11 

Barbosa, representando Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. 12 

Compareceram como convidados, Prof. Raul Palácio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio 13 

Molina Palma – Diretor da AGIUENF; Sr. Marcelo Pacheco, representando o Sr. Rogério de 14 

Castro – Diretor da Prefeitura da UENF e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O 15 

Reitor iniciou a reunião com a leitura do Ofício SINTUPERJ que informa a decisão da categoria 16 

pelo fim da greve e volta ao “estado de greve”, com mobilizações uma vez por semana, a partir de 17 

21/02/2018. Informou que a empresa de limpeza e conservação FERTHYMAR recebeu 18 

aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referentes ao pagamento de quatro 19 

mensalidades. Informou ainda, que no dia vinte e sete de fevereiro haverá o Pregão da Vigilância, 20 

cujo edital já havia sido aprovado pelo TCE. Disse que vê com certo cuidado o início das 21 

atividades acadêmicas, iniciando o primeiro semestre/2018 junto com o primeiro semestre de 22 

2017. Lembrou que nunca houve esta situação antes, um ano de atraso no calendário. Ressaltou 23 

que o prejuízo maior é dos estudantes e que é preciso contar com o compromisso dos professores. 24 

A Prof.ª Kátia julgou complicado lançar nesse momento carga horária de três semestres para os 25 

professores, que é preciso ter uma previsibilidade de ofertas de disciplinas. A Prof.ª Marina 26 

respondeu que esse assunto já foi tratado na Reunião da Câmara de Graduação e no CONSUNI da 27 

semana passada. O Reitor ressaltou que não será preciso aumentar a carga horária, pois não vai 28 

ser um procedimento geral e sim eventual. O Prof. Molina considerou que a questão mais 29 

importante, que ainda é totalmente desconhecida, é o levantamento do número de estudantes que 30 
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permaneceram na Universidade, quais disciplinas optativas serão ministradas e se serão 31 

ministradas por módulo. A Prof.ª Marina deu os esclarecimentos sobre os períodos especiais e o 32 

Colegiado debateu sobre o assunto. O Reitor disse que grandes universidades já adotam a prática 33 

de oferecer cursos de férias e de verão, quando há demanda; o Reitor sugeriu uma intensificação 34 

na oferta de cursos de verão nas modalidades EAD e presencial; ressaltou a necessidade do 35 

compromisso das Chefias de Laboratórios na oferta de disciplinas extras, sinalizando para os 36 

alunos o que está sendo feito para minimizar o prejuízo. Passando para o item 2 da pauta – Ofício 37 

SEMALP/nº 01/2018, para indicação de representantes no Município de Italva. Informou que 38 

surgiram alguns nomes no CCT, na Prefeitura da UENF e no CCTA, que serão formalizados 39 

posteriormente. A Prof.ª Marina informou sobre as atividades que marcarão o início do semestre: 40 

26/02 – início do semestre; trote solidário, com a visita do ônibus do Hemocentro, auxílio na 41 

limpeza do campus, prestação de serviços; 27/02 – acolhida a todos os alunos, apresentação da 42 

Universidade (estrutura física, salas de aula); 28/02 – acolhida aos alunos dentro de seus cursos; 43 

01/03, 17 horas – Aula Magna com a Prof.ª Malvina Tuttiman, com o Tema: “Perspectivas do 44 

Ensino Superior Público na atual Conjuntura”. O Prof. Raul informou sobre o pagamento dos 45 

DPVATs dos carros da UENF; disse que o DPVAT do carro de representação e das vans foram 46 

pagos, mas que do restante da frota ainda não foi possivel. O Reitor ressaltou que sem o 47 

pagamento, os carros não podem sair da garagem. O Prof. Molina informou que com a publicação 48 

do Decreto de Regulamentação da Lei de Inovação, no dia 07/02/2018, todo o trabalho feito em 49 

relação à Lei se perdeu.  E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de 50 

todos e encerrou a reunião às 15 horas e 39 minutos. 51 
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