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ATA DA 575ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO – UENF 

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

horas e 14 minutos, a quingentésima septuagésima quinta Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

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

Informes; 2- Comissão de Ética da UENF ; 3- Bibliotecas; 4- Proposta de regulamentação da cessão de 4 

servidor; 5- Procedimentos para solicitação de obras e serviços na UENF; 6- Assuntos Diversos, com a 5 

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

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

Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – 8 

Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor 9 

do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Pedro César da Costa Soares – Diretor 10 

Geral de Administração. Compareceram como convidados, Prof. Raul Palácio – Chefe de Gabinete; Prof. 11 

Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 12 

Veterinário; Sr. André Rangel de Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr.ª Fúlvia Maria 13 

D’Alessandri – Representante da ASCOM; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da 14 

UENF e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião informando de sua visita 15 

ao Ministério da Educação e Cultura – MEC em Brasília, na semana passada, onde esteve reunido com o 16 

Secretário de Ensino Superior. Informou que entregaram uma vasta documentação com o parecer da ASJUR 17 

da Universidade e da Procuradoria da CAPES. O Reitor continuou informando que estiveram também nos 18 

Gabinetes dos deputados Alessandro Molón, Chico Alencar e Chico D’Angelo e do Senador Lindberg para 19 

agradecer as Emendas destinadas a UENF. O Prof. Raul informou que esteve na Secretaria da Receita Federal 20 

em Campos, apurando o montante da dívida da Universidade com os tributos federais, que está em 21 

aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e como a Universidade não tem recursos, foi parcelado o 22 

valor. Disse que sendo paga a primeira parcela, pode ser liberada a certidão negativa de débito e com isso a 23 

CAPES liberará o recurso do PROAP. O Reitor informou que na Audiência Pública na ALERJ sobre os 24 

duodécimos, a representante da Secretaria de Fazenda, em sua fala deu a entender que o Estado não tem 25 

intenção de implementar os duodécimos, alegando que se estão pagando os salários, estão pagando os 26 

duodécimos. Disse que limitou o prazo até a próxima audiência pública (prevista para 18/04/2018), para a 27 

Universidade entrar com uma Ação Judicial junto ao Ministério Público, caso não se apresente nenhuma 28 

solução. O Reitor confirmou que houve publicação no D.O.E.R.J de progressões de servidores da FAETEC, e 29 

devido a isso foi ao Secretário para cobrar as progressões e os concursos parados da UENF. Disse que irão 30 

montar os processos e novamente recomeçar essa luta. O Sr. César informou que os dois processos licitatórios 31 

de Segurança e Seguro de vida já estão na ASJUR para elaboração dos contratos. Em relação à Comissão de 32 

Ética da UENF, a Prof.ª Teresa informou que esteve com a Prof.ª Joseane Fernandes- LGPP/CCH e o senhor 33 
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Bráullio do DCE, para discutirem sobre como seriam os caminhos para tratar o assédio moral e sexual dentro 34 

da Universidade. A Prof.ª Teresa lembrou que os casos de assédio não são recentes e que a maioria está ciente 35 

disso. Ressaltou a importância de se ter mulheres na administração para atuarem como canais de ouvidoria. O 36 

Reitor considerou que é necessário montar a comissão de Ética da UENF. O Prof. Frederico lembrou que os 37 

mandatos da comissão de Ética venceram, e perguntou se seria viável uma recondução. O Reitor lembrou que 38 

até para haver uma recondução, será preciso haver eleições. Disse que a comissão de ética deve ser composta 39 

por sete membros: quatro docentes, dois técnicos e um discente. O Reitor abordou outro ponto de pauta – 40 

Bibliotecas. Seguiu-se um debate com o Sr. André, a respeito dos acervos das bibliotecas; a criação de uma 41 

biblioteca central virtual e digital, administrado por um servidor (a) bibliotecário (a), com os acervos divididos 42 

nos Centros. O Prof. Marcelo opinou que é preciso lutar pelas vagas de bibliotecários.  A Prof.ª Kátia 43 

concordou com o Prof. Marcelo. Disse que é fundamental a ampliação dos cargos técnicos. O Reitor ressaltou 44 

a necessidade de se retomar a questão da comissão das bibliotecas, e passou para o próximo ponto de pauta, 45 

que trata da proposta de regulamentação da cessão de servidor. Informou que no CCTA, houve um pedido por 46 

parte do Secretário Pedro Fernandes, de cessão de um docente da Veterinária – (LCCA). Explicou que a 47 

Reitoria tem tido o cuidado de ouvir os Laboratórios, porém o CCTA solicitou uma regulamentação nos 48 

procedimentos sobre cessão dos servidores. Considerou que isso demandaria a Revisão do Regimento Geral da 49 

Universidade. Disse que para revisão do Regimento terá que formar um grupo de trabalho, comissão no 50 

CONSUNI para recolher as sugestões dentro da Universidade, retomando o trabalho da comissão de 2014. O 51 

Prof. Frederico lembrou que então que vai ser preciso destituir a outra comissão no CONSUNI. A Prof.ª 52 

Kátia sugeriu que não fosse necessário passar por uma nova comissão. Que deveriam chamar a comissão que 53 

já existe, pois seria um trabalho gigantesco. O Reitor falou da necessidade de revisão do Regimento Interno, 54 

tendo em vista a Lei de Inovação, Duodécimos e Incorporação do Colégio Antônio Sarlo, com exigência de 55 

mudança inclusive estatutária, para que seja ministrado o Ensino Médio. O Sr. César se lembrou dos 56 

problemas que a Universidade teve com o patrimônio da FENORTE, na incorporação, que até hoje não teve a 57 

prestação de contas dos bens finalizada. Disse que é preciso tomar a precaução para que não aconteça a mesma 58 

coisa com a incorporação do Colégio Agrícola. O Sr. Rogério explicou que a Minuta da regulamentação de 59 

procedimentos para solicitação de obras e serviços junto à Prefeitura do Campus, torna-se necessário para 60 

evitar problemas na execução de obras e serviços. A Prof.ª Kátia informou que o prédio do CBB está ficando 61 

em algumas partes do dia sem recepcionista, ao que o Sr. Rogério ficou de verificar junto a administração da 62 

empresa terceirizada. E nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e 63 

encerrou a reunião às 16 horas e 55 minutos. 64 
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