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ATA DA 584ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 1 

14 horas e 22 minutos, a quingentésima octogésima quarta Reunião Ordinária do Colegiado Executivo 2 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, que tratou da seguinte pauta: 1- 3 

Aprovação das atas das 525ª e 526ª Reuniões Ordinárias; 2- Informes; 3- Quadro de Detalhamento de 4 

Despesas – QDD – Exercício 2019; 4- Aniversário 25 anos da UENF– Listagem dos Homenageados 5 

(Complementação); 5- Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – 6 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika 7 

Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-8 

Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª 9 

Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; 10 

Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do 11 

CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como 12 

convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Rogério de Castro – Diretor da 13 

Prefeitura da UENF; Prof. Victor Hugo Santos – Chefe do Campus Macaé, e Sr.ª Célia da Silva Caetano 14 

– Secretária ad hoc. O Prof. Passoni iniciou a reunião colocando em aprovação as minutas das atas, que 15 

foram aprovadas com 01 abstenção, e prosseguiu informando que a PGE apresentou na ALERJ a 16 

prorrogação por mais 10 anos do Programa de Cotas, com o dispositivo que acompanha a eficácia da 17 

Lei. Foi feita a proposta de prorrogação a cada 02 anos, com as Universidades fazendo um relatório 18 

público do acompanhamento. O Prof. Rodrigo considerou como estranho o fato da PGE estar 19 

interferindo nessa questão de cotas. O Prof. Olney informou que o processo sobre a Lei de Cotas ainda 20 

está na ASJUR, porque estão atentos a estas questões. Para a Prof. Teresa, a efetividade da lei de cotas 21 

é o que importa. O Prof. Passoni informou que o CONFICT da semana que vem já está gerando muitas 22 

reclamações de alunos sobre docentes que estão marcando provas até para a data de cerimônia de 23 

abertura do CONFICT. Ressaltou a importância do evento e pediu a colaboração de todos para que não 24 

fossem marcadas atividades avaliativas, pois no calendário há mais 2 semanas letivas para outros tipos 25 

de atividades. O interesse do estudante pelo evento já está demonstrado, com 70 voluntários na 26 

organização do mesmo, e essa sinalização que vai ter prova, é muito ruim. O Prof. Raul lembrou que 27 

têm como experiência da época do Sindicato, que nem tudo que os alunos falam é verdade, que é melhor 28 

ir conversar pessoalmente com os professores para saber o que de fato está acontecendo. A Prof.ª Kátia 29 

acha que tem que ser feito as duas coisas, e que uma coisa não prejudica a outra. O Prof. Passoni 30 

lembrou que o CONFICT, a Semana de IC já fazem parte do calendário acadêmico, e isso tem que ser 31 

priorizado, não faz sentido que se priorize as atividades rotineiras. A Prof.ª Marina disse que pediu que 32 

não fossem dadas atividades avaliativas e sim consideradas as atividades dentro do CONFICT, tratar 33 
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como atividade acadêmica, e sugeriu o envio de uma CI solicitando a presença dos alunos, sem 34 

nenhuma atividade avaliativa, e possibilidade de abono de faltas. O Prof. Passoni deu prosseguimento à 35 

reunião informando que para o QDD, o CCH e o CCT já enviaram propostas, e que amanhã à tarde no 36 

CONCEN do CCTA devem emergir sugestões. O Prof. Marcelo perguntou se está previsto algum tipo 37 

de apoio ao estudante nas semanas de atividades, e o Prof. Passoni respondeu que tem previsão de 38 

passagens e hospedagens, e que é preciso fechar o que vai acontecer, para incluir na pauta do 39 

CONSUNI. Iniciou-se um debate sobre o CONSUNI Comemorativo dos 25 anos da Universidade no 40 

dia 16/08/2018 – início, duração e conteúdo – Homenagem aos servidores que estão aqui desde 1993 41 

(aproximadamente umas 40 pessoas); Homenagear 1 técnico e 1 docente de cada Centro; os aposentados 42 

do ano; a 1ª Turma de Formandos e outorga dos titulos de Professores Honoris-Causa e Eméritos. Foi 43 

sugerido um agradecimento às empresas e Instituições que colaboraram e ainda colaboram nesse 44 

momento de dificuldade que a Universidade atravessa – Prefeitura Municipal de Campos dos 45 

Goytacazes, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, Águas do Paraíba, FERTHYMAR, 46 

Comissão de Educação da ALERJ e Associação de Imprensa Campista. Também foi pensado num vídeo 47 

de no máximo 10 min para apresentação de cada Centro, com a fala dos Diretores, slides e demais 48 

recursos. A Prof.ª Teresa sugeriu uma formatura simbólica da primeira turma da UENF, mas acatou a 49 

opinião dos presentes que estenderia muito o CONSUNI, e informou o concerto com a Orquestra de 50 

Música Antiga da UFF e o coquetel por adesão. No último ponto de pauta – Assuntos Diversos, a 51 

Prof.ª Rosana falou da necessidade de cadastro da Instituição UENF no Sistema de Gestão do 52 

Patrimônio Genético – SISGEN e dos pesquisadores declararem todas as pesquisas que envolvam 53 

patrimônio genético. O sistema disponibilizará um formulário onde deverão ser cadastradas todas as 54 

pesquisas nessa situação, desde 2000 até 2015. As multas para a falta do devido cadastro variam de R$ 55 

100.000,00 a R$ 1.000.000,00. A Prof.ª Rosana lembrou que será preciso saber se os pesquisadores 56 

envolvidos com patrimônio genético nesse período ainda estão na universidade, e se já existe uma 57 

Comissão nessa área, será preciso recompô-la até novembro. O Prof. Marcelo sugeriu uma assistência 58 

jurídica aos pesquisadores. A Prof.ª Kátia quis saber se existe alguma informação sobre o processo 59 

licitatório da nossa internet, e o Prof. Passoni informou que na semana passada a universidade foi 60 

consultada, e já está em andamento no PRODERJ. O Prof. Marcelo Gantos informou que a UERJ tem 61 

demanda ociosa de rede e se não seria possível ceder institucionalmente. O Prof. Passoni esclareceu 62 

que o problema é o link até o Rio de Janeiro. Em outro assunto diverso, o Prof. Raul informou sobre a 63 

visita do TCE sobre os concursos, que gostaram muito da UENF, foram ao Colégio Agrícola, e apesar 64 

de explicada a natureza de Docência e Pesquisa, eles continuaram insistindo em disciplinas que não tem 65 

docentes. O Prof. Raul ressaltou que as disciplinas são colocadas para que eles apontem a necessidade 66 

de professores, e que no final da conversa entenderam que os candidatos entram no concurso e são 67 

professores e pesquisadores, e que a universidade precisa de professores de apoio e ensino. O Prof. 68 

Raul falou ainda do Edital da FUNDENOR para a licitação do Anexo do CCH, informando que a do 69 
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anexo dos Caprinos no CCTA já está definida.  A Prof.ª Kátia perguntou se o fato do Prof. Wanderley 70 

ter questionado o processo da BIOFÁBRICA, emperraria os nossos Projetos FINEP. O Prof. Passoni 71 

esclareceu que o questionamento da FINEP é quanto ao projeto de ocupação do prédio, que não está 72 

sendo utilizado para a finalidade que foi contratado, mas dependemos, também, do compromisso de 73 

liberação do recurso pela Secretaria de Estado de Fazenda. O Prof. Marcelo informou que, após o 74 

CONCEN/CCH, foi elaborada lista de uma comissão para formalizar um Núcleo de Pesquisa em 75 

Envelhecimento. Na opinião do Prof. Marcelo esse Núcleo poderia ser a mola propulsora para o 76 

Modelo Acadêmico da Terceira Idade, e sugeriu que a princípio esse Núcleo ficasse no CCH. Nada mais 77 

havendo a ser tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 78 

19 minutos. 79 
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