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 ATA DA 576ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

14 horas e 17 minutos, a quingentésima septuagésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

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

Aprovação das Atas das 517ª, 518ª, 519ª, 520ª e 521ª Reuniões Ordinárias; 2- Informes; 3- CI 4 

UENF/REITORIA/GAB nº. 16/2018 – Solicitação de providências – Comissão de Ética/UENF; 4- CI 5 

CSCTA nº. 001/2018 – Solicita eleição dos membros para a CSCTA (inclusão); 5- Situação da 6 

Universidade – Operacionalização dos Duodécimos; 6- Assuntos Diversos, com a presença dos 7 

seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki 8 

– Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes, representando a Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-9 

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 10 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – 11 

Diretor do CCT; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Pedro César da Costa Soares – 12 

Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados, Sr. André Rangel Matos – Diretor de 13 

Informação e Comunicação; Sr. Rogério de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF e Sr.ª Célia da Silva 14 

Caetano – Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião o primeiro item da pauta: Aprovação das Atas 15 

das 517ª, 518ª, 519ª, 520ª e 521ª Reuniões Ordinárias. Colocou as atas para apreciação e todas foram 16 

aprovadas por unanimidade. Passou para o terceiro item da pauta: CI UENF/REITORIA/GAB nº. 17 

16/2018, através da qual a reitoria solicita aos Centros que providenciem processos eletivos para 18 

composição da Comissão de Ética da UENF. Leu os ofícios do DCE e da ADUENF que abordam a questão 19 

de assédio moral e sexual dentro da Universidade. O Colegiado debate a questão e o Reitor concluiu o 20 

assunto dizendo que vai ser emitida uma nota da Reitoria informando os canais abertos para Ouvidoria da 21 

UENF, que entre outras coisas, poderá receber denúncias de possíveis desvios de condutas. O Reitor passou 22 

para o quarto assunto da pauta: CI CSCTA nº. 001/2018 – Solicita eleição dos membros para a CCCTA. 23 

Disse que é preciso providenciar eleições para os membros da Câmara Setorial de Carreira Técnico-24 

Administrativa da Reitoria, cujos mandatos venceram desde 14/11/2017. Pediu que o COLEX indicasse 25 

dois docentes, até o próximo COLEX. O Reitor passou para o quinto assunto da pauta: Situação da 26 

Universidade – Operacionalização dos Duodécimos. Informou que finalmente recebeu um ofício da 27 

SECTIDS criando o Grupo de Trabalho para a operacionalização dos duodécimos e que está aguardando 28 

convocação para o início dos trabalhos. Informou que na reunião de hoje com os representantes da UENF 29 

nesse grupo de trabalho, o Sr. César – DGA, Sr.ª Renata – Planejamento e Sr.ª Eliane – Financeiro, foi 30 

sugerida a abertura de uma conta bancária da Universidade para o processo de pagamento dos duodécimos. 31 

Em relação ao contrato de segurança, o Reitor informou que a empresa já comprou os uniformes, fez a 32 

seleção do pessoal, e já quer comprar as armas, porém precisa que a ASJUR analise a documentação 33 
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apresentada para que a polícia federal dê a autorização para a compra das armas. O Sr. Rogério informou  34 

sobre a realização da limpeza do terreno do estacionamento do CCT na quarta-feira, e na quinta, do 35 

Hospital Veterinário, ressaltando os problemas das chuvas, que propiciam o rápido crescimento do mato 36 

nos terrenos do campus. A Prof.ª Kátia informou que cobras foram vistas passando no mato e também nos 37 

banheiros térreos, o que tem despertado muita preocupação em todo o pessoal do CBB. O Reitor 38 

concordou com a preocupação da Prof.ª Kátia, confirmando que o mato está crescendo muito rápido com 39 

as chuvas. O Sr. Rogério informou que o M. P. chamou a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 40 

para ajudar a UENF na troca das lâmpadas dos superpostes, e que a ASMAN já está fazendo o 41 

levantamento do material necessário – lâmpadas e refletores, onde serão utilizados os recursos da Emenda 42 

do Deputado Molón. O Reitor informou que, como a Universidade não tem o curso de Letras, não pode 43 

aderir ao Programa Idioma sem Fronteiras, e adicionalmente, comunicou a não adesão da UENF aos 44 

Editais 06 e 07/2018 da CAPES – PIBID e Residência Pedagógica. A Prof.ª Marina explicou as 45 

exigências para a participação no Edital e quais foram os motivos que levaram todas as licenciaturas 46 

tomarem a decisão de não aderirem ao edital. O Sr. André informou que a Prof.ª Rosana pediu que ele 47 

verificasse o acesso ao portal da CAPES, que está gerando muita dúvida – somente está sendo permitido o 48 

acesso ao portal de periódicos CAPES para as pesquisas. Informou que o sistema acadêmico foi todo 49 

refeito, e que os alunos de pós-graduação e professores terão suas senhas zeradas e terão que se recadastrar. 50 

O Prof. Olney parabenizou o Sr. André pela retomada desse trabalho, ao que ele respondeu que sua equipe 51 

só operacionalizou o sistema. O Prof. Olney ressaltou os problemas operacionais do setor de bolsas da 52 

PROEX, onde o Sr. André talvez pudesse ajudar. O Sr. César disse que participou de algumas reuniões, 53 

sobre a operacionalização das bolsas, mas informou que ainda não tem o controle de todas as bolsas. O 54 

Prof. Olney opinou que as reuniões devem ser marcadas e as pessoas precisam participar no que o Sr. 55 

César concordou e ressaltou a necessidade de um cruzamento dos dados das bolsas, e o Prof. Olney 56 

lamentou o fato de não se conseguir juntar as pessoas. E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor 57 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 horas e 25 minutos. 58 
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