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ATA DA 573ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às 14 horas e 14 minutos, a quingentésima septuagésima terceira Reunião Ordinária do 2 

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

tratou da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Assuntos Diversos, com 4 

a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; 5 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de 6 

Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney 7 

Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales 8 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Herval Ramos Paes Júnior, representando o Prof. Rodrigo 9 

Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José 10 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Aline Barbosa, representando Pedro César da 11 

Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados, Prof. Raul 12 

Palácio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AGIUENF; Prof.ª 13 

Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Rogério de Castro – Diretor da Prefeitura 14 

da UENF e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião informando 15 

que houve uma empresa vencedora na licitação da Vigilância, e que na licitação do seguro dos 16 

alunos, têm várias empresas interessadas. Informou que o Dr. Josué de Freitas Miguelito é o novo 17 

Assessor Jurídico da UENF; esclareceu que como é de praxe nessa Administração, foi feito o 18 

convite para os servidores de carreira da própria ASJUR, porém ninguém aceitou o convite e o Dr. 19 

Josué foi uma sugestão de indicação feita pelo Dr. Marcus Vinícius Filgueiras Júnior. O Reitor 20 

informou que no COLAC Extraordinário, onde foi aprovado o calendário acadêmico, foi assumido 21 

o compromisso de serem implantados os períodos especiais, oferecendo atividades extras e cursos 22 

de verão, caso haja necessidade. O Prof. Raul esclareceu que a representação dos estudantes foi a 23 

favor do calendário. A Prof.ª Kátia disse estar faltando divulgação e explicação de como se 24 

chegou ao calendário que foi aprovado, opinando que o próprio corpo docente está desinformado; 25 

acrescentou que os grandes debates e discussões ocorridos nas Câmaras e nos Colegiados não 26 

estão chegando aos CONCENs. A Prof.ª Teresa ressaltou que mesmo não estando previsto no 27 

calendário, considerou o mês de julho como propício para períodos especiais, disciplinas 28 

optativas, eletivas ou até mesmo as obrigatórias. O Prof. Herval opinou que está havendo uma 29 

confusão, onde alguns estão achando que a Universidade está voltando às aulas com condições 30 
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normais, esquecendo que foi decretado Estado de Calamidade pelo CONSUNI, e perguntou se o 31 

Estado de Calamidade será suspenso pelo CONSUNI. Concordando com o Prof. Herval, o Reitor 32 

disse que a Universidade não está em condições normais, e citou como exemplo o não 33 

recebimento dos duodécimos e a falta de condições da Universidade honrar suas despesas fixas. 34 

Colocou em discussão a realização do CONSUNI Extraordinário, sugerindo aguardar mais uma 35 

semana para ter informações mais concretas, após o enceramento da greve e o retorno às aulas. O 36 

Prof. Herval sugeriu não só ir para o CONSUNI com propostas mais concretas, mas, 37 

principalmente, ser o autor das propostas. O Prof. Marcelo informou que hoje pela manhã houve 38 

uma reunião entre professores e técnicos do seu Centro, onde a reclamação geral foi à falta de 39 

comunicação sobre a situação da Universidade. O Reitor informou que foi convidado pelo 40 

SINTUPERJ para participar da próxima assembleia, no dia primeiro de março, e que está à 41 

disposição, se for convidado, para participar dos CONCENs. O Prof. Raul citou que a Reitoria 42 

vem debatendo as condições de funcionamento no COLEX, no COLEX Ampliado e no 43 

CONSUNI; sugeriu a realização de CONCENs Ampliados, para amenizar essa aludida falta de 44 

comunicação; disse que a partir de hoje será divulgado, através da ASCOM, o resumo das 45 

reuniões dos Colegiados. A Prof.ª Rosana divulgou a realização do 10º CONFICT; disse que o 46 

evento se dará durante a comemoração dos 25 anos da UENF, do dia 02 a 06/07/2018, conforme já 47 

consta dos calendários da Graduação e da Pós-Graduação. O Reitor lembrou que a próxima 48 

semana será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e que haverá uma programação 49 

especial para comemorar a data. A Prof.ª Teresa reiterou solicitação aos Diretores de Centro para 50 

apresentarem um relatório histórico dos seus Centros e perguntou se isso já foi divulgado nos 51 

CONCENs; disse que os relatórios serão formatados e transformados em um livro comemorativo, 52 

com apoio da PETROBRÁS e da FAPERJ. O Reitor informou sobre um fato ocorrido, onde um 53 

docente se utilizou das redes sociais para criticar com ofensas outro docente; disse que a Reitoria 54 

emitirá uma nota de repúdio e que isso não será mais admitido dentro da Universidade. A Prof.ª 55 

Teresa leu a nota de repúdio e todos se propuseram a assinar. A Prof.ª Helena informou que isso 56 

já vem ocorrendo há muito tempo; opinou que já passou da hora de tomarem uma atitude contra 57 

esse “linchamento moral”, do qual ela mesma já foi vítima e sugeriu uma urgente reeducação dos 58 

servidores. O Prof. Molina informou sobre o Fórum de Desenvolvimento do Estado, e que no dia 59 

treze de março acontecerá o Fórum de Ciência e Tecnologia, onde será debatida a Lei de 60 

Inovação, com base no Decreto regulamentador. O Reitor informou que o deslocamento para o 61 

Rio de Janeiro ficou muito prejudicado pela suspensão do combustível e falta de disponibilidade 62 

de veículos em condições operacionais; acrescentou que desde 2017, o combustível para as 63 
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viagens semanais dele e do Prof. Raul para participar de reuniões, está sendo custeado com 64 

recursos próprios. O Sr. Rogério abordou a situação da iluminação do campus; disse que está 65 

sendo providenciada troca de lâmpadas, e irão iniciar a poda das árvores para melhorar o efeito da 66 

iluminação. A Prof.ª Kátia perguntou se estão conseguindo fazer com que os ônibus que trazem 67 

os alunos de outros municípios, deixem de estacionar na pista lateral da UENF. O Sr. Rogério 68 

respondeu que já foram enviados vários ofícios para o órgão responsável da Prefeitura de Campos 69 

EMUT, inclusive, já foi feita reunião na EMUT tentando resolver este problema. O Prof. 70 

Frederico mencionou o problema da falta de bibliotecário no CCTA. O Colegiado passou a 71 

debater sobre a carga horária de trabalho. O Reitor deixou claro que a carga horária para a qual 72 

todos fizeram concurso, tantos técnicos quanto docentes, é de oito horas por dia e quarenta e 73 

quatro horas semanais. O Prof. Marcelo informou que está a um ano trabalhando na criação de 74 

um novo curso de Especialização em Análise Socioambiental, onde já demandam mais de 80 75 

projetos, com nota técnica do IBAMA, e sugeriu que o campus Macaé seria um bom lugar para 76 

sediar esse novo curso.  O Reitor comentou que esse poderia ser o primeiro curso da UENF no 77 

Polo Universitário de Macaé. E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de 78 

todos e encerrou a reunião às 16 horas e 50 minutos. 79 
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