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 ATA DA 617ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos nove dias do mês de julho de 2019, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às quatorze 1 

horas e quinze minutos, a sexcentésima décima sétima Reunião Ordinária do Colegiado 2 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 3 

presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Profª. 4 

Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de 5 

Graduação; Prof.ª Maura da Cunha – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney 6 

Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof.ª Katia Valevski Sales 7 

Fernandes – Diretora do CBB; Profª Jacqueline M. Rangel Cortes – Diretora do CCT; Prof. 8 

Rodrigo da Costa Caetano – representando o Diretor do CCH, Prof. José Frederico Straggiotti 9 

Silva – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados: Sr. Rogério Almeida Ribeiro de 10 

Castro – Chefe de Gabinete; Sr. Marcelo Pacheco - Prefeito do Campus-UENF; Profª Helena 11 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária 12 

ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas das 555ª, 556ª, 557ª, 13 

558ª e 616ª Reuniões Ordinárias; 3- Resolução CONSUNI 03/2019 Normas para Criação e 14 

Regulamentação de Núcleos na UENF; 4- Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a 15 

presença de todos e deu início à reunião com o primeiro assunto da pauta: Informes – O Prof. 16 

Olney falou da participação da UENF no evento “Domingo com Ciência na Quinta”, que 17 

aconteceu na Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro. Disse que a UENF foi a instituição com a 18 

maior representação e que os projetos de extensão apresentados foram muito elogiados e 19 

prestigiados. O Prof. Olney informou ainda que nos dias quinze e dezesseis de agosto 20 

acontecerá o Seminário de Extensão, que contará com a presença de quatro professores de 21 

outras instituições que participarão de um dia de debates sobre a importância da extensão nas 22 

universidades. Estão convidando todos os alunos, professores, coordenadores de graduação e de 23 

extensão para prestigiarem o evento. O Reitor informou que chegaram dois veículos sedans 24 

que estão sendo emplacados e serão incorporados a frota da UENF. Disse também que estão 25 

comprando uma Van, um micro-ônibus, e um utilitário, mas que as licitações estão sendo 26 

contestadas por possíveis concorrentes. A Profª. Maura informou que o edital de bolsa para 27 

recém-doutor teve vinte e sete inscritos e que as inscrições serão homologadas por 28 

pesquisadores internos e externos. Leu para o Colegiado algumas informações sobre a reunião 29 

com o Conselho Superior de Pós-Graduação, que teve a participação da Profª. Rosana 30 
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Rodrigues. O Reitor falou do problema que estão tendo com o FNDE. Disse que a partir do 31 

momento que disponibilizaram as prestações de contas on-line, devolveram todas as prestações 32 

de contas que já haviam sido feitas de forma convencional. Informou que já esteve em Brasília 33 

tentando convencê-los a aceitar as prestações que já foram feitas antes do novo sistema, mas 34 

não conseguiram e por este motivo a UENF está inadimplente junto ao FNDE. Disse que irá ao 35 

Rio de Janeiro amanhã tentar resolver, entre outros, também esse problema, e que vai contar 36 

com a SECTI para fazer a intermediação. Com relação ao duodécimo, disse que a questão ainda 37 

não está resolvida. Há um impasse porque a UERJ e UEZO estão receosos de receber o 38 

orçamento para a folha de pagamento nos duodécimos. A realidade das duas é diferente da 39 

UENF. Além disso, a Secretaria de Fazenda continua alegando que está cumprindo o 40 

duodécimo com o pagamento dos salários. O Prof. Rodrigo perguntou sobre o PPA e também 41 

sobre a disponibilização dos computadores que foram comprados. Sobre o PPA o Reitor 42 

respondeu que a novidade é que querem métricas para acompanhamento da execução do PPA. 43 

Citou alguns exemplos de como vão colocar essas métricas no PPA. Quanto à distribuição dos 44 

computados, respondeu que o que foi combinado é que os computadores mais antigos serão 45 

substituídos e também atenderão as demandas que chegaram. A Profª Marina informou que 46 

precisa de cento e vinte computadores para atender as bancadas de todos os cursos de 47 

graduação. O Reitor informou que também foram comprados HDs novos e sugeriu a Profª 48 

Marina que para as bancadas sejam utilizados os computadores que estão sendo substituídos, 49 

depois de passarem por uma manutenção. A Profª Jacqueline informou que ficará na Direção 50 

do CCT por dois meses, até que ocorra nova eleição. O Reitor passou para o segundo item da 51 

pauta: Aprovação de Atas. Colocou em discussão as atas uma a uma. As atas da 555ª, 556ª, 52 

557ª e 558ª reuniões são aprovadas com três abstenções cada.  Colocou a ata da 616ª reunião, 53 

que foi aprovada com duas abstenções. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: 54 

Resolução CONSUNI 03/2019 Normas para Criação e Regulamentação de Núcleos na 55 

UENF. Comentou que depois de treze anos de debate, finalmente foi aprovada e publicada a 56 

resolução que regulamenta a criação de núcleos. Disse que o NAP – Núcleo de Acessibilidade 57 

Pedagógica já está regularizado e que agora precisam começar a regularizar os outros núcleos 58 

que já existem na UENF, observando o que diz a resolução. O Colegiado conversou sobre os 59 

núcleos que já existem e precisam ser regulamentados. O Reitor passou para o terceiro item da 60 

pauta: Assuntos Diversos. O Prof. Olney sugeriu criar na UENF um galpão com todos os 61 

equipamentos e mobiliários necessários para a organização dos eventos da UENF. Seria uma 62 

espécie de almoxarifado para eventos, que poderia ser controlado e subordinado a PROEX. O 63 
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Sr. Rogério informou que estão tentando finalizar o processo de doação dos bens que estão no 64 

galpão e que após o esvaziamento vão fazer novos recolhimentos de bens em desuso. Sugeriu 65 

que alguns desses bens disponibilizados possam ser aproveitados na sugestão apresentada pelo 66 

Prof. Olney. O Reitor pediu ao Prof. Olney para colocar esse projeto no papel. A Profª. Kátia 67 

pediu para incluir na pauta da próxima reunião a apresentação de dados trienais do CBB. Nada 68 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e quarenta minutos.       69 

  70 

          Prof. Luis Cesar Passoni                     Tânia Virgínia de Souza e Silva                                71 

        Reitor                                                                                  Secretária ad hoc 72 


