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ATA DA 578ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

16 minutos, a quingentésima septuagésima oitava Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

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

Informes 2- Situação da Universidade – Operacionalização dos Duodécimos – Audiência Pública; 3- 4 

Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que 5 

presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-6 

Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-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. Herval Ramos Paes Júnior, representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – 9 

Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – 10 

Diretor do CCTA; Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como 11 

convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Diretora 12 

do Hospital Veterinário; Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Marcelo 13 

Viana Pacheco, representando o Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Fúlvia D’Alessandri – Representante 14 

da ASCOM e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião iniciou a reunião 15 

com os Informes: Falou sobre o Contrato da vigilância, que ainda não tinha voltado da empresa, mas que o 16 

contrato do seguro ele já havia assinado. Passou para o segundo item da pauta: Situação da Universidade 17 

– Operacionalização dos Duodécimos. Informou que aguarda o resultado da Audiência Pública para 18 

resolver sobre a entrada de uma ação cautelar para garantir a liberação dos recursos dos Duodécimos, 19 

conforme a Universidade achar satisfatório. Pediu a opinião dos membros do COLEX. O Prof. Frederico 20 

opinou que deve seguir pelo caminho melhor e mais rápido. A Prof.ª Kátia perguntou se a medida jurídica 21 

não seria tomada pela ALERJ, e se a aprovação pelos deputados teve um caráter apenas amigável. O 22 

Reitor informou que essa segunda Audiência deverá ter um caráter mais inquisitório, porém a Prof.ª Kátia 23 

reafirmou a sua posição de que a ação deve partir da ALERJ, para subsidiar as universidades, 24 

principalmente a UENF, que não é a mais forte delas. A Prof.ª Marina julgou como urgente essa atitude a 25 

ser tomada, pois já se tem um quarto do ano finalizado, caminhando para um terço, e ainda continuamos 26 

com só com a coragem e a força que ainda nos resta. O Prof. Olney lembrou que os projetos estão 27 

acabando, que realmente é preciso uma atitude mais drástica. O Prof. Marcelo Gantos perguntou se já 28 

existe um calendário de procedimentos junto com a UERJ e a UEZO. O Reitor disse que o campo da 29 

política está sobrepujando o jurídico, a política não está dando resultado. O Prof. Olney perguntou se está 30 

havendo conversa com os outros reitores (UERJ/UEZO), afirmando que a UERJ tem um corpo jurídico 31 

considerável. O Prof. Frederico opinou que mesmo sendo tomada alguma atitude pela via jurídica, a via 32 

política não deve ser abandonada. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Assuntos Diversos. 33 
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Informou que foi feito mais um pagamento à FERTHYMAR e para o Restaurante Universitário. Disse que 34 

sem o recurso do PNAEST, continuam pagando através da Fonte 100, e estão aguardando a liberação do 35 

recurso da Emenda do Senador Lindberg para essa finalidade. O Prof. Olney falou da aprovação da 36 

modificação da Resolução de Cota nº. 01/2010. Disse que com a modificação, o aluno não começa do zero, 37 

mas carrega com ele o tempo que recebeu de cota. Sugeriu a criação de mecanismos dentro da 38 

Universidade para detectar abusos. O Reitor falou da sua preocupação em coibir alguns tipos de abusos 39 

verificados, (citando alguns), de duas maneiras: 1- por CPF; 2- mudando na Resolução o termo tempo 40 

máximo, para tempo regular. O Prof. Marcelo disse que é preciso registros objetivos e levantamentos. O 41 

Prof. Olney disse que tem esse levantamento, de quantos já extrapolarem o tempo de bolsa, e que cada 42 

universidade pode fazer suas formas de normatização dentro da Lei 5.446 - Lei Estadual de Cotas. O 43 

Reitor abordou as mensagens que foram recebidas de um aluno na Ouvidoria da UENF, que reclamou da 44 

exposição dos nomes dos alunos com notas afixadas nas portas dos laboratórios, configurando 45 

constrangimento, segundo o aluno. Disse que a ASJUR verificou não haver previsão em lei para esse tipo 46 

de questão. A Prof.ª Kátia foi de opinião que não se deve dar muita atenção a questão, pois se os 47 

professores não puderem chamar a atenção para um trabalho de má qualidade, estarão sendo impedidos de 48 

exercer o seu dever no processo educacional. O Prof. Marcelo Gantos considerou que os valores estão 49 

sendo invertidos. As pessoas só querem ter direitos, deveres não. Informou que na Pós-Graduação, a 50 

correção das provas é feita por CPF, e a divulgação é feita pelo nome. A Prof.ª Teresa concordou com a 51 

Prof.ª Kátia, mas que acha que as notas poderiam ser divulgadas pelo número de matrícula. A Prof.ª Kátia 52 

sugeriu que a Ouvidoria fosse também um canal de respostas, e que o DCE poderia sugerir uma forma de 53 

divulgação das notas na Universidade. O Prof. Herval disse que toda reclamação numa Ouvidoria deve ter 54 

uma resposta. O Sr. André ressaltou que nesse caso, não é possível ter uma resposta, porque foi anônimo o 55 

questionamento. O Reitor informou que está participará de uma reunião na FUNDENOR com o assessor 56 

jurídico da ASJUR, Dr. Pascoal, para tratar dos bloqueios na conta da FUNDENOR, O Reitor fez um 57 

resumo da situação, explicando que a FUNDENOR levou um “tombo” da EMATER e os juízes estão 58 

bloqueando todas as contas da fundação. Até então pensavam que as contas de convênio não corriam o 59 

risco de serem bloqueadas, porém não tem sido assim, pois houve bloqueio nas contas dos convênios 60 

FINEP e PETROBRÁS. O Reitor informou também, que o Colégio Agrícola fará parte da pauta do 61 

CONSUNI. Disse que a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes vai assumir o Ensino 62 

Fundamental. A Prof.ª Rosana informou que a FAETEC vai extinguir o ensino médio e o fundamental, e 63 

que assumir o Ensino Médio e Técnico representam movimentos muito ousados para a expansão e o futuro 64 

da UENF, apesar dos problemas de hoje.  O Prof. Raul disse que estão trabalhando conforme o que foi 65 

decidido no CONSUNI. Disse que não podem deixar 400 crianças na rua, acabando com um Colégio que 66 

foi fundado quase na época de D. Pedro. Falou da impossibilidade do CCH assumir o ensino Fundamental 67 

e na questão da preocupação com os funcionários, esclareceu que a FAETEC concordou em transferência 68 

para a UENF, mas que ainda tem a questão das aposentadorias. O Prof. Herval considerou muito 69 
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importante manter uma escola agrícola. O Prof. Olney sugeriu um Curso de pós em Ciências Agrárias – 70 

para formar mão-de-obra especializada, para isso podem trabalhar com quem já atua no Agrícola. O Prof. 71 

Marcelo Gantos perguntou se já existe um Projeto Político-Pedagógico para essa escola ou se ainda é só 72 

um desejo. Considerou que é um assunto muito complexo para ser decidido em uma reunião do CONSUNI, 73 

e sugeriu uma comissão para analisar. A Prof.ª Kátia sugeriu uma apresentação para deixar claro todos os 74 

passos que já foram dados. O Prof. Frederico disse que as ementas já foram enviadas e que temos corpo 75 

técnico especializado para se juntar aos de lá e que só vê vantagens, além da questão histórica. A Prof.ª 76 

Helena perguntou se todos os Conselheiros conhecem o Colégio Agrícola, e sugeriu vídeos, apresentação, 77 

com entrevistas de alunos. E nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de 78 

todos e encerrou a reunião às 16 horas e 30 minutos. 79 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

     Reitor                                            Secretária ad hoc 


