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ATA DA 589ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às 14 horas e 18 minutos, a quingentésima octogésima nona Reunião Ordinária do 2 

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

UENF, que tratou da seguinte pauta: 1- Aprovação da minuta da Ata da 588ª Reunião 4 

Ordinária; 2- Informes; 3- CONSUNI de Aniversário - 25 anos 4- Assuntos Diversos, com a 5 

presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; 6 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-7 

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

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

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do 10 

CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa 11 

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

Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Diretora do Hospital 13 

Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da UENF; Prof. 14 

Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Sr. André Rangel de Matos – 15 

Diretor de Informação e Comunicação; Sr.ª Fúlvia D’Alessandri – Representante da 16 

ASCOM; Sr. Heraldo Bacellar – Diretor da FUNDENOR; Sr.ª Anna Thaís Gomes Dias – 17 

Secretária de Inovação e Negócios da Gerência de Integração de Processos de Produtos e 18 

Mercados da EMBRAPA; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O Prof. Passoni 19 

iniciou a reunião apresentando o Sr. Heraldo Bacellar, presidente da FUNDENOR, para 20 

quem passou a palavra, a fim de conversar sobre situação dos arrestos. O Sr. Heraldo fez 21 

um apanhado histórico da interação entre a UENF e a FUNDENOR, ressaltou que os cargos 22 

de presidente e diretores são voluntários, sendo sua remuneração proibida por lei. E disse 23 

que assim que assumiu foi surpreendido pela situação complicada tanto financeira quanto 24 

dos laboratórios. Procurou todos os parceiros, entre eles a UENF, buscando equacionar os 25 

problemas. Disse ainda que sanou todas as pendências, relativas a prestação de contas de 26 

gestões anteriores, junto ao MP. Informou sobre convênio entre a FUNDENOR e a 27 

Subsecretaria Municipal de Saúde, envolvendo o CCZ, que tem sido importante para 28 

equilibrar as contas. Com relação aos arrestos, que estão afetando algumas contas de 29 

convênios da UENF, comentou que o problema se originou a partir da falta de repasses da 30 
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EMATER, relativas a convênio com aquela instituição. Ressaltou que os arrestos são feitos 31 

para garantir pagamentos de ações trabalhistas, e que todas as ações possíveis já estão em 32 

juízo. Comenta ainda que a FUNDENOR também processa a EMATER pelo não 33 

recebimento pelos serviços, e que esta ação está ajuizada em R$ 17.000.000,00, com as 34 

devidas correções e reajustes. Encerrando sua fala, o Sr. Heraldo disse que a situação está 35 

próxima de ser resolvida pois já foi acordado com a EMATER e Casa Civil para 36 

recebimento dos valores pelo valor de face, sem correções. O Prof. Passoni comentou sobre 37 

as alternativas discutidas quando iniciaram os arrestos, e que a opção que se mostrou mais 38 

adequada foi contestar os arrestos, visto que os recursos não pertenciam à FUNDENOR, 39 

essa solução se mostrou adequada pois, apesar dos arrestos, os recursos estão bloqueados, e 40 

não foram pagos aos demandantes. Lembrou também das críticas ao convênio entre a UENF 41 

e a FUNDENOR, que sugeriam a necessidade de licitação para contratar uma fundação de 42 

apoio, mas que esta questão foi dirimida com o credenciamento da FUNDENOR junto à 43 

SECTIDS, conforme preconiza a Lei. O Prof. Marcelo Gantos perguntou ao Sr. Heraldo 44 

quanto à obra de finalização do Anexo do CCH (Convênio FINEP), que já teve empresa 45 

vencedora da licitação, com prazo para retomada, e já tem mais de um mês, e ainda não 46 

iniciou. O Sr. Heraldo disse que iria consultar o responsável e retornaria uma resposta ao 47 

diretor. A Prof.ª Rosana aproveitou a presença do Sr. Heraldo, e pediu a sua assinatura no 48 

Projeto FINEP de aquisição de Equipamentos, que já está na plataforma on-line, o qual foi 49 

prontamente assinado pelo Presidente da FUNDENOR. O Sr. Heraldo aproveitou a 50 

oportunidade para colocar a Fundação à disposição dos professores, como parceira, que está 51 

aqui para servir. O Prof. Passoni agradeceu a presença do Sr. Heraldo, que se retirou da 52 

reunião, e apresentou a Sr.ª Anna Thaís, da EMBRAPA que está aqui para nos auxiliar a 53 

compreender o SISGEN, amanhã no Auditório 04 do Centro de Convenções, a partir das 9 54 

horas, por iniciativa da PROPPG. A Sr.ª Anna Thaís informou que a Embrapa tem 47 55 

unidades no território nacional, e tem como prioridade o trabalho com Melhoramento 56 

Genético e Agro-Biologia. Atualmente já está com mais de 500 cadastros registrados no 57 

Sisgen, a gestão dessa informação é feita por 47 grupos de trabalho, coincidentes com as 58 

unidades, que centralizam as informações para cadastro, diminuindo a vulnerabilidade 59 

institucional. Os pesquisadores informam ao seu GP os dados de sua pesquisa e apenas o GP 60 

é que acessa ao Sisgen. Lembrou que os cadastros precisam de uma atualização anual. O 61 

Prof. Passoni pediu que a Sr.ª Anna Thaís falasse melhor sobre essa vulnerabilidade 62 

institucional, ao que ela citou alguns exemplos de inconsistências nas informações, como 63 
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períodos conflitantes ou dados omissos, que podem gerar multas. Lembrou ainda que não há 64 

opção de excluir dados do Sisgen, por isso o cuidado de garantir que a informação correta 65 

seja adicionada. O Prof. Raul quis saber até quando a universidade tem para essa 66 

regularização, a Sr.ª Anna Thaís respondeu que até 05 de novembro, o que todos 67 

consideraram um prazo muito apertado. O Prof. Passoni complementou informando que a 68 

universidade não tem condições de ter um grupo que fiscalize o que todos fazem, mas 69 

ressaltou a importância da checagem dos da dos a serem cadastrados. A Sr.ª Anna Thaís 70 

deixou claro que a EMBRAPA não criou a lei, nem é fiscalizadora da mesma, mas também 71 

uma usuária, esclareceu que esse controle das atividades de pesquisa vem sendo feito desde 72 

11/2015. A Prof.ª Marina pediu que o evento de amanhã no Centro de Convenções com a 73 

Sr.ª Anna Thaís fosse filmado pela nossa ASCOM. O Prof. Passoni agradeceu a 74 

participação da Sr.ª Anna Thaís e passou a apalavra à Prof.ª Rosana, que falou da surpresa 75 

ante a não contemplação de nenhuma universidade pública do Estado do Rio de Janeiro no 76 

Projeto de Internacionalização da CAPES, somente a PUC/Rio, a FIOCRUZ e FGV. O Prof. 77 

Passoni passou para apreciação da ata, que foi aprovada com uma abstenção. O Reitor 78 

informou, ainda, que estará no Rio na quinta-feira, numa reunião com o Secretário – 79 

SECTIDS, que a Sr.ª Eliete está reformulando as coordenações de áreas da FAPERJ, e o 80 

Prof. Messias aqui da UENF foi nomeado como coordenador da área de Agronomia da 81 

FAPERJ. E nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos 82 

e encerrou a reunião às 16 horas e 58 minutos. 83 
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