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ATA DA 577ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

e 14 minutos, a quingentésima septuagésima sétima 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- Eleição dos membros para a CSCTA – Câmara 4 

Setorial de Carreira Técnico-Administrativa; 4- Situação da Universidade – Operacionalização dos 5 

Duodécimos; 5- Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – 6 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika 7 

Suzuki – Pró-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 Valevski 9 

Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo 10 

Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Pedro César 11 

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

Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Sr. 13 

André Rangel Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Rogério de Castro – Diretor da 14 

Prefeitura da UENF; Sr.ª Fúlvia D’Alessandri – Representante da ASCOM e Sr.ª Célia da Silva Caetano – 15 

Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a com o primeiro item da pauta: Informes. O Prof. Olney informou 16 

que o tema da Semana de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá no período de 15 a 21/10/2018, será 17 

¨Ciência para a Redução das Desigualdades”, onde o Reitor foi convidado para compor a mesa. A Prof.ª 18 

Rosana informou que teve informações extraoficiais de que o PRINT – Programa de Internacionalização, 19 

Edital da CAPES, lançado em dez/2017, será prorrogado até 10/05/2018. Disse que o programa será 20 

executado dentro das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e que a Universidade vai enviar um 21 

projeto, e só 40 instituições do país serão contempladas. Informou também que  para o PDSE – Programa 22 

Doutorado Sanduíche no Exterior, a UENF esse ano está enviando quatorze estudantes para o exterior, e 23 

entre esses alunos, apenas um vai para país de língua inglesa. A CAPES passou a exigir o teste de 24 

proficiência na língua inglesa até para quem vai para Portugal. Em relação à bolsa de recém doutor, a 25 

Prof.ª Rosana informou que já terminou a seleção do Edital e que setenta e sete pessoas se candidataram 26 

para trinta e oito vagas, o que considerou uma grande procura. Disse que houve alteração nas datas do 27 

CONFICT e do Congresso da Pós-Graduação, pois  foi verificado que as datas coincidiam com jogos do 28 

Brasil na Copa do Mundo de Futebol. Ressaltou que a alteração foi aprovada no COLAC de ontem, e que 29 

ficou definido o período de  25 e 26/06/2018 – CONFICT e 28 e 29/06/2018 – Congresso de Pós-30 

Graduação. O Prof. Raul informou que conseguiram junto a Prefeitura de Campos a publicação do 31 

Decreto de Desapropriação do Terreno da UENF e fez a leitura do decreto. Falou também da necessidade 32 

de apresentação de um projeto para oficializar a presença da Guarda Municipal no campus, 33 
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principalmente à noite, no CCH e no Hospital Veterinário. Em relação à acessibilidade, foi solicitado 34 

apoio na colocação das placas. Disse que a Prefeitura do município está com o projeto Escola em Tempo 35 

Integral, para as crianças frequentarem a Vila Olímpica, quando não estiverem em sala de aula, e que as 36 

crianças da comunidade do entorno da UENF poderão frequentar a piscina da Universidade. A Prof.ª 37 

Marina falou sobre a aprovação da vinculação do curso de licenciatura em Ciência Biológicas EaD ao 38 

CBB no âmbito do COLAC e aproveitou a oportunidade para pedir aos Diretores do CCH e do CCT para 39 

fazerem a vinculação dos cursos de Pedagogia e de Química aos seus respectivos Centros. O Reitor 40 

informou que ontem no COLAC foram aprovadas as vagas dos concursos, para serem enviados ao 41 

CONSUNI, e aproveitou a oportunidade para pedir que quando encaminhassem à reitoria, pedido de 42 

abertura de concurso, o histórico da vaga fosse incluído. O Reitor passou para o segundo item da pauta: 43 

Comissão de Ética da UENF. Falou sobre a Resolução CONSUNI de 2013, que versa sobre a Comissão 44 

de Ética da UENF. Informou que para a Ouvidoria da UENF, vai ser nomeado o Sr. Antônio Carlos 45 

Guzzo, como Ouvidor da UENF. As denúncias, elogios e reclamações poderão ser realizadas através do 46 

e-mail ouvidoria.uenf.br. As denúncias envolvendo direitos humanos, podem ser anônimas, e que as 47 

pessoas sejam alertadas para que detalhem o máximo possível essas denúncias, a fim de subsidiarem uma 48 

possível comissão de sindicância. Esclareceu que a Ouvidoria está sendo criada com o objetivo de ser 49 

mais um canal de comunicação com a comunidade, e o link para o acesso está na página oficial da UENF. 50 

O Prof. Marcelo Gantos informou que esse assunto está na pauta do CONCEN/CCH, como uma 51 

campanha de conscientização interna, e que também vai ter uma Ouvidoria no CCH. Sugeriu que essa 52 

conscientização seja estendida para todos os Centros, como um processo educacional de professores e 53 

técnicos. A Prof.ª Simonne questionou se realmente seria necessária uma ouvidoria no CCH. O Reitor 54 

respondeu que a Resolução de 2003 prevê uma ouvidoria em cada Centro, para subsidiar o 55 

Ouvidor/UENF. O Prof. Raul esclareceu que na ouvidoria serão recebidas todas as reclamações e 56 

denúncias, que serão direcionadas para serem respondidas. O Prof. Marcelo Gantos opinou que o 57 

assédio sexual está vinculado ao assédio moral, e esta ouvidoria que foi implantada, é uma geral, porém o 58 

MP exige que seja uma específica para casos de assédio moral e sexual. O Reitor considerou como um 59 

avanço a criação de uma ouvidoria, e opinou que, com a experiência, pode ser que a Universidade 60 

entenda como necessária a criação de uma ouvidoria específica, mas que, por enquanto, não vê condições 61 

para isso. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Eleição dos membros para a CSCTA. 62 

Informou sobre a eleição para a CSCTA – Câmara Setorial de Carreira Técnico-Administrativa, que já 63 

está vencida e que já foi indicada uma comissão eleitoral. Passou para o quarto item da pauta: Situação 64 

da Universidade – Operacionalização dos Duodécimos. Esclareceu que a PEC 47 virou a Emenda 65 

Constitucional  71, que prevê a liberação dos recursos orçamentários de um modo fixo, constante: 25% do 66 

orçamento do Estado para as universidades em 2018; 50% em 2019 e 100% em 2020, mas que até o 67 

momento o Ato normativo da SECTIDS/FAZENDA não saiu. Disse que a ideia é de termos uma conta-68 

convênio, onde o governo não tenha ingerência, nem no limite de empenho nem na cota financeira para a 69 
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emissão das PDs. Informou que a próxima Audiência Pública é no dia 11 ou 18 de abril, e que se não for 70 

resolvido nada no sentido de abrir uma conta própria, o caminho será uma ação no MP. O Reitor passou 71 

para o quinto item da pauta: Assuntos Diversos. O Prof. Rodrigo informou que está sendo discutido um 72 

novo convênio com a PETROBRÁS, em áreas de interesse do CBB e do CCH. A Prof.ª Marina 73 

perguntou sobre as licitações do Seguro dos alunos e da segurança, ao que o Reitor respondeu que a 74 

Assessoria Jurídica garantiu que enviaria, ainda hoje, os dois processos para o Setor de Licitações e 75 

Contratos – SELICONT. O Sr. Rogério ressaltou que logo que se dê a assinatura do contrato, serão 76 

colocadas pessoas da vigilância dentro da Universidade. A Prof.ª Simonne falou sobre a “Semana de 77 

Arte”, que teve oitenta inscritos no Edital, onde não foi pensado em negócios, somente arte-exposição, 78 

para não ter as mesmas características do “Bazar da Villa”. O Prof. Marcelo Gantos perguntou sobre os 79 

pagamentos do governo, e o Prof. Raul explicou que os pagamentos das PDs acontecem nos dias sete, 80 

dezessete e vinte e sete de cada mês, e que nos dois dias que antecedem essas datas, sempre têm que 81 

telefonar para fazer pressão e mandar ofício com os números das PDs que devem ser pagas. Disse que 82 

foram pagos aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), quando deveriam ser pagos R$ 83 

12.000.000,00 (doze milhões de reais). O Prof. Marcelo Gantos falou sobre a discussão que houve sobre 84 

a suspensão do acesso ao “Inglês sem fronteiras” e perguntou se seria necessário ter convênio para 85 

acessar, ao que a Prof.ª Rosana respondeu que não seria necessário ter convênio para acessar, mas que 86 

alguns detalhes passaram a ser específicos das federais. Disse que a CAPES abriu o inglês on-line para 87 

todos os pós-graduandos. O Prof. Marcelo Gantos perguntou se podem contratar internet só para o CCH, 88 

se isso é legal e se pode ser em nome de pessoa física ou se tem que ser institucional. O Reitor respondeu 89 

que para ser em nome da instituição precisa haver licitação, e que para uma internet em nome de pessoa 90 

física, o André pode ajudar, pois existem outros casos na Universidade. O Prof. Marcelo solicitou a 91 

licitação para a continuidade das obras do CCH. E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a 92 

presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 05 minutos. 93 
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