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ATA DA 586ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA) REUNÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF  

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às catorze horas e dez minutos, 1 

na Sala de Reuniões da Reitoria, ocorreu a quingentésima octogésima sexta Reunião 2 

Ordinária do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 01. Informes; 02. Orçamento 3 

2019. Estavam presentes, Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª 4 

Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – 5 

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 6 

Comunitários; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Prof. Milton 7 

Masahiko Kanashiro, representando a Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do 8 

CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano, 9 

representando o Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sr. Pedro César da Costa 10 

Soares – Diretor da DGA; como convidados a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 11 

Veterinário, Sr. Marcelo Viana Pacheco – Assessor de Manutenção; Sr. André Rangel de 12 

Matos – Diretor da DIC; Prof. Manuel Antonio Molina Palma – Diretor da AgiUENF. O 13 

Prof. Passoni iniciou a reunião informando o recebimento do relatório do Tribunal de Contas 14 

do Estado do Rio de Janeiro, que é um desdobramento do relatório entregue ano passado. O 15 

relatório contesta os enquadramentos e progressões feitos pela Universidade, sob argumento 16 

de que haveria conflito entre a Portaria que regulamenta a matéria no âmbito da UENF e a Lei 17 

Estadual 4.800/2006. A Assessoria Jurídica já está trabalhando em um contra-argumento, 18 

inclusive sob ângulo da autonomia universitária. Este relatório tem também efeito 19 

procrastinador nas progressões de carreira que estamos tentando efetivar. O Prof. Passoni 20 

observou que o TCE recomendou abstenção na concessão de bolsas de apoio ao ensino e 21 

realização de concursos para a docência, porém tais concursos não têm sido liberados pelo 22 

Governo Estadual, o relatório será usado como argumento para destravar os concursos. 23 

Informou que esteve reunido com os reitores das universidades públicas no Estado e da PUC-24 

Rio e que foi discutida a reedição de um documento que será enviado aos candidatos a 25 

Governador do Estado, como foi feito há quatro anos. O documento trará considerações sobre 26 

a autonomia universitária e os duodécimos, a FAPERJ entre outros temas. Em reunião com 27 

representantes da Finep houve conversas sobre os passivos da FENORTE: “Finepão” e 28 

“Biofábrica”. A prestação de contas do “Finepão” está sendo refeita para atender aos padrões 29 

da FINEP, também foi discutida a recuperação do prédio da Biofábrica, temos orçamento e 30 

empreendimentos a serem abrigados ali, a proposta foi bem recebida. Em reunião com a 31 
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diretora científica da FAPERJ a questão da biofábrica foi tratada, gerando expectativa de que 32 

poderemos ter apoio para est iniciativa. Quanto às verbas descentralizadas da FAPERJ, houve 33 

o compromisso de repassar R$ 15.000.000,00 no próximo ano. Há tratativas em andamento 34 

para que as regras de concessão de bolsas da FAPERJ fiquem mais parecidas com as da 35 

Capes, que permite concessão para professores da rede pública de ensino. O Prof. Passoni 36 

passou a tratar do Colégio Agrícola. A UENF solicitou a transferência do terreno do colégio 37 

para a Universidade. A Secretaria de Fazenda analisou o pedido e constatou que partes do 38 

terreno foram cedidas para outros órgãos públicos como DETRAN, FIPERJ e FURNAS. 39 

Negociações estão sendo feitas para que a cessão do terreno à UENF possa ser realizada. A 40 

transferência dos alunos do segundo grau do colégio agrícola para a UENF pode ser feita no 41 

âmbito da SECTIDS por meio de um Ato do Secretário, sem necessidade de um Decreto 42 

Estadual. A Prof.ª Rosana informou que há recurso da verba descentralizada da FAPERJ da 43 

ordem de R$ 1.000.000,00 para manutenção de equipamentos. O Prof. Passoni pediu 44 

celeridade aos membros do colegiado nesta questão. Houve uma breve deliberação sobre 45 

quais equipamentos teriam sua manutenção realizada com estes recursos, e chegou-se ao 46 

entendimento de que equipamentos multiusuários terão prioridade. Cada Centro deverá 47 

elaborar uma lista de equipamentos em ordem de prioridade e a questão será revisitada 48 

oportunamente. A Prof.ª Rosana passou a tratar do Sistema Nacional de Gestão do 49 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. A UENF já está cadastrada. 50 

Os professores que serão habilitados no SisGen devem ser vinculados à UENF, e tal 51 

vinculação só pode ser feita pelo Reitor. Discute-se a possibilidade de realizar um workshop 52 

ou seminário para informar o público sobre o sistema. Há protestos na comunidade científica 53 

por causa da data limite para habilitação de pesquisadores. O Prof. Olney informou que 54 

alguns problemas relacionados a bolsas estão sendo resolvidos, e que a Assessoria Jurídica 55 

está tomando providências em alguns casos. Vários ex-alunos já devolveram verbas. Haverá 56 

processos individuais com histórico de devolução de valores, comunicações e demais 57 

providências. A UENF fará um recadastramento de todos os cotistas. Observou que a Lei de 58 

Cotas está completando 10 anos e que a ALERJ reeditará a lei. O Prof. Passoni informou que 59 

a reitoria está implementando um procedimento complementar para unificar as informações 60 

dos setores que gerenciam as bolsas. A Prof.ª Helena indagou sobre contrapartidas para 61 

alunos cotistas, que poderiam aprender mais realizando alguma atividade vinculada à cota. O 62 

Prof. Olney informou que a cota-auxílio independe de qualquer contrapartida, porém isso não 63 

impede o voluntariado. Há uma preocupação com a qualidade de vida do aluno na 64 
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universidade. A PROEX está criando uma comissão de acompanhamento para aproximar a 65 

instituição dos alunos. Assistentes sociais farão atendimento aos alunos no térreo do prédio da 66 

Reitoria. O Sr. André relatou a ocorrência de problemas técnicos na última semana, e foi 67 

necessário migrar alguns serviços. Isso resultou em dificuldades no portal e sites da UENF. A 68 

infraestrutura de rede está sendo redesenhada e será implementada para dar maior agilidade 69 

no reestabelecimento dos serviços em casos de crise. A implementação das fichas 70 

catalográficas já foi feita no sistema acadêmico, porém ainda não está disponível. Encerrados 71 

os informes, passou-se ao próximo item da pauta. O Prof. Passoni informou que o orçamento 72 

de 2019 já está aberto no SIAFE e o teto de gastos já está definido. Explicou os valores 73 

definidos para cada programa de trabalho e quais despesas estão associadas a cada um deles. 74 

Para recompor o quadro de funcionários e majorar o auxílio-alimentação em 200 reais são 75 

necessários, pelo menos, mais R$ 25.000.000,00, que serão pleiteados como emendas junto à 76 

ALERJ. O Quadro de Detalhamento de Despesas da UENF deveria ser da ordem de 264 77 

milhões de reais para pessoal, conforme aprovado pelo CONSUNI, Foram liberados apenas 78 

pouco mais de 140 milhões, a diferença será solicitada por ofício, visto que o campo 79 

“expansão” do SIAFE não está operacional. Com ralação ao custeio, foi discutido como 80 

distribuir os 107 milhões de reais que foi o teto alocado para estas despesas. O total solicitado 81 

pelo CONSUNI para o conjunto destas despesas foi da ordem de 150 milhões. Decidiu-se que 82 

o corte seria feito em “expansão da infraestrutura dos campi da UENF” que passará a contar 83 

com R$ 20.194.890,00. Passou-se a breve discussão sobre a priorização das obras a serem 84 

realizadas, visto o corte de cerca de 60% neste item. O Prof. Rodrigo Nogueira disse que as 85 

obras inacabadas devem ser prioridade neste momento. O Prof. Passoni solicitou aos 86 

diretores que façam discussões nos centros sobre as prioridades, visando consolidar uma 87 

proposta do COLEX a ser apresentada ao CONSUNI em fevereiro de 2019. Nada mais 88 

havendo a tratar a reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e cinco minutos. 89 

 

 

 

 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                             Lucas Murara Francelino 

Reitor                                                     Secretário ad hoc 


