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ATA DA 574ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO – UENF 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 14 horas e 27 1 

minutos, a quingentésima septuagésima quarta Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da Universidade 2 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, que tratou da seguinte pauta: 1- Colação de Grau; 2- 3 

Informes; 3- Situação da Universidade; 4- Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof. 4 

Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; 5 

Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor 6 

de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo 7 

Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Carlos Eduardo Batista de Souza, representando o Prof. Marcelo 8 

Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Pedro César da 9 

Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados, Prof. Raul Palácio – Chefe 10 

de Gabinete; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Prof. Víctor Hugo Santos – 11 

Chefe do Campus Macaé; Sr. André Castro – Diretor de Comunicação; Dr. Josué de Sousa Freitas Miquelito – 12 

Assessor Jurídico da UENF; Dr. George Anderson Flôr Gessário – Advogado – ASJUR; Sr.ª Fúlvia Maria 13 

D’Alessandrini – representante da ASCOM; Sr. Rogério de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF e Sr.ª Célia 14 

da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Após a Cerimônia de Colação de grau em separado dos seguintes alunos: 15 

1- Glaucia Helena de Souza Ribeiro – Licenciatura em Ciências Biológicas; 2- Kaique Fernando Velemen 16 

Barreto – Engenharia Civil e 3- Victor Bastos da Silva – Engenharia Metalúrgica, o Reitor iniciou a reunião 17 

apresentando o novo Assessor Jurídico da UENF, o Dr. Josué de Freitas Miquelito, que após a apresentação 18 

formal, abordou a sistemática dos processos de sindicância. Disse que a legislação atual acerca do assunto é 19 

anterior à Constituição, não contemplando com a devida ênfase a necessidade, por exemplo, da ampla defesa e 20 

do contraditório. Informou que muitos processos acabam sendo arquivados por prescrição ou porque não se 21 

consegue chegar à autoria do fato. Quando há alguma punição, muitas vezes ela é revertida na Justiça, devido a 22 

falhas na execução do processo. O Reitor falou da dificuldade em formar comissões. O Colegiado discutiu a 23 

sistemática dos processos de sindicância. O Dr. Josué concluiu que é preciso uma reformulação, visando sanar 24 

a dificuldade que a Universidade tem em dar efetividade aos processos de sindicância. Passando para outro 25 

ponto de pauta, o Reitor falou sobre as ações para reposição de aulas. Abordou os períodos especiais e as 26 

disciplinas alternativas, que foram sugeridas pela Câmara de Graduação. O Colegiado debateu o tema das 27 

iniciativas que visam atender às reivindicações estudantis relativas aos atrasos na vida acadêmica. A Profª. 28 

Marina relatou que o tema tem sido discutido em todas as reuniões da Câmara de Graduação realizadas este 29 

ano. Disse que os professores têm recebido positivamente as ideias de oferecer disciplinas fora do período em 30 

que normalmente são ministradas, bem como em horários alternativos, além dos períodos especiais. Pontuou o 31 

papel protagonista dos coordenadores de cursos nesse processo e a interação com os estudantes na definição das 32 

prioridades. O Reitor ressaltou a importância de os alunos participarem deste processo. Quanto à situação do 33 
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repasse dos duodécimos, o Reitor informou que nesta quinta-feira, 08/03/18, irá novamente ao Rio para uma 34 

reunião na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na qual irá abordar o assunto. Ele aventou a possibilidade de a 35 

Reitoria acionar o Ministério Público, já que o Governo está deixando de cumprir a Constituição do Estado. 36 

Também está sendo articulada uma Audiência Pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa 37 

para tratar dos duodécimos, unindo as demais universidades estaduais. O Colegiado debateu a questão do 38 

horário de trabalho dos servidores, técnicos e docentes. A Prof.ª Kátia informou que essa semana fez uma 39 

reunião de chamamento. Apontou que há inquietações relativas à heterogeneidade de tratamento por parte das 40 

chefias quanto à cobrança da carga horária de trabalho. As categorias não são cobradas com o mesmo rigor, e as 41 

pessoas ficam desestimuladas e entristecidas com essa situação, e opinou que é urgente fazer as avaliações de 42 

desempenho de uma forma honesta. O Prof. Carlos Eduardo informou que houve uma reunião no CCH na 43 

quinta-feira passada, onde ficou evidenciada a necessidade de resolver a situação dos horários de trabalho. O 44 

Prof. Frederico mencionou a redação de uma portaria que permite ao servidor que trabalhar nos fins de 45 

semana, ter direito a dois dias de folga. Disse que fez alterações nessa portaria e encaminhou para a ASJUR. 46 

Quando retornar com o parecer da ASJUR, trará para discussão nesse Colegiado. O Prof. Raul falou sobre os 47 

desvios de função. Sugeriu como soluções viáveis o diálogo e o exemplo. O Sr. André opinou que a questão do 48 

horário de trabalho é só um ponto da situação, e que depois da greve, as pessoas estão muito fragilizadas. 49 

Sugeriu um trabalho árduo e sistêmico de resgate das pessoas para o trabalho, que abranja toda a Universidade. 50 

A Prof.ª Rosana concordou com o que foi dito pelo Sr. André, que não se deve ver somente a questão da 51 

produtividade. Sugeriu treinamento para as pessoas que estão paradas há muito tempo, visando recuperar a 52 

autoestima dos servidores e não apenas cobrar horário. Disse que os servidores têm que se unir para salvar a 53 

Universidade. O Colegiado prosseguiu com o debate e acordou-se que as ações devem iniciar pelo diálogo nos 54 

diversos setores, explicitando a natureza destrutiva do ataque sofrido pela Universidade e a necessidade de que 55 

todos defendam seus postos de trabalho e que casos de abuso deverão ser tratados pontualmente. E nada mais 56 

havendo a ser tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 54 57 

minutos. 58 

 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

          Reitor                                                           Secretária ad hoc 


