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ATA DA 579ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

14 horas e 11 minutos, a quingentésima septuagésima nona Reunião Ordinária do Colegiado Executivo 2 

da 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; 4 

3- CONSUNI Extraordinário; 4- Registro de Frequência em sala de aula; 5- Bolsas Estudantis; 6- 5 

CI CBB nº 014/2018 – Títulos Honoríficos para diversos professores do CBB; 7- Assuntos 6 

Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a 7 

reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora 8 

de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira 9 

da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – 10 

Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – 11 

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

– Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – 13 

Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação da UENF 14 

(AgiUENF) Sr. Marcelo Viana Pacheco, representando o Sr. Rogério de Castro – Diretor da Prefeitura 15 

da UENF; Sr.ª Fúlvia D’Alessandri – Representante da ASCOM e Sr.ª Célia da Silva Caetano – 16 

Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Disse que a 17 

FUNDENOR está com nova presidência, que numa nova dinâmica de atuação, entrou com uma ação 18 

contra a EMATER. O Prof. Marcelo Gantos perguntou sobre o Projeto FINEP, e o Reitor respondeu 19 

que está havendo cobrança do lançamento do Edital, que será um único para todas as obras, mas que 20 

ainda não há previsão de lançamento. A Prof.ª Rosana informou que todas as bolsas PDSE foram 21 

homologadas, e que agora os estudantes tratarão direto com a CAPES e o prazo para o teste de 22 

proficiência é de até 60 dias antes dos estudantes saírem do país. Informou que treze de abril é o último 23 

dia para o envio dos dados na plataforma SUCUPIRA – verificação dos dados e correções. O Reitor 24 

informou que esta manhã se reuniu com as Assistentes Sociais, que estão fazendo acompanhamento dos 25 

cotistas e fazendo a verificação das condições socioeconômicas. Vai verificar com a ASJUR a melhor 26 

maneira de tratar o problema de falsidade ideológica. Informou que na 6ª feira foram publicados os 27 

Contratos da Vigilância e do Seguro. O Sr. César informou que o prazo é até quinta-feira para a 28 

empresa VETORSEG começar a atuar na vigilância. O Reitor solicitou a inclusão de um item na pauta: 29 

Colégio Agrícola. Informou que FURNAS vai pedir a desapropriação de uma parte do Colégio 30 

Agrícola. O Prof. Frederico disse que o CONCEN do CCTA foi bem razoável, explicando a 31 

importância do Colégio Agrícola para a Universidade. Prof. Raul informou que o Colégio tem trinta e 32 

um professores e mais vinte servidores (auxiliar de serviços gerais, merendeira e servente) no seu 33 
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quadro de servidores. O Reitor falou sobre o comentário que fizeram nas redes sociais de que a UENF 34 

está trabalhando a favor da extinção da Escola Antônio Sarlo, e que ele havia se desculpado com o 35 

Deputado Comte Bittencourt. O Prof. Raul informou que a Escola só está funcionando no período da 36 

manhã, e o Reitor pediu empenho de todos para ter quórum no CONSUNI Extraordinário, a princípio 37 

marcado para quatro de maio e seguiu-se uma breve discussão sobre o assunto. O Reitor passou para o 38 

segundo item da pauta: Situação da Universidade – Operacionalização dos Duodécimos – 39 

Audiência Pública. Disse que amanhã haverá Audiência Pública para tratar dos Duodécimos e que a 40 

questão está parada. A Portaria Conjunta SECTIDS/FAZENDA que vai tratar da operacionalização,  41 

ainda não foi emitida. A ideia é ter uma conta-convênio, na Fonte 230 – arrecadação própria, mantendo 42 

a separação contábil. Ainda não conseguiu falar com o Gabriell, Secretário – SECTIDS, que cancelou a 43 

reunião da semana passada e ainda não fez contato para marcar uma nova reunião. Disse que a tendência 44 

é entrarem com ação judicial para receber os duodécimos. O Reitor passou para o terceiro item da 45 

pauta: CONSUNI Extraordinário. Disse que a reunião estava prevista para essa semana, mas que está 46 

achando difícil realizar, pois para um dos assuntos da pauta, a ASJUR combinou uma reunião com o 47 

Prof. Carlos Rezende, que não poderá ser realizada antes do CONSUNI e por essa razão acha melhor 48 

adiar para o dia quatro de maio. Com a chegada do Dr. Pascoal da ASJUR, voltou-se a discutir a 49 

questão dos bloqueios da FUNDENOR, onde ele informou que são 16 ações, com bloqueio de todas as 50 

contas de convênio da UENF. Foram feitos 14 embargos de terceiros, que correm em paralelo à ação 51 

principal. Existem ações em Teresópolis e em Friburgo, e os efeitos dos embargos foram estendidos 52 

para 10 ações. Informou que são 55 ações ao todo, com bloqueio de trinta mil reais e que a 53 

FUNDENOR vai ter que repor esse valor para as prestações de conta dos convênios. O Reitor informou 54 

que a FUNDENOR tem oito milhões de reais para receber da EMATER. O Prof. Rodrigo lembrou que 55 

a PETROBRÁS não queria fazer convênio com a fundação BIORIO, confiava tudo à FUNDENOR, e 56 

informou que agora deve sair o primeiro convênio direto da PETROBRÁS com a UENF. O Reitor 57 

passou para quarto item da pauta: Registro de frequência. O Colegiado discutiu a questão e o Reitor 58 

fez o apelo para que seja registrada a frequência dos alunos. Passando para o quinto item: Bolsas 59 

Estudantis, disse que as bolsas ainda estão paradas. No sexto item, o Reitor abordou o Estatuto da 60 

UENF no que diz respeito aos Títulos Honoríficos. A Prof.ª Kátia informou os procedimentos que 61 

foram adotados no CBB para indicação dos homenageados, e o Reitor considerou importante trazer 62 

também as relatorias. A Prof.ª Kátia disse que não sabe se os homenageados poderão vir, pois não há 63 

recursos para transporte e passagens. A Prof.ª Kátia fez um elogio à Prof.ª Maria Cristina Gaglianone, 64 

considerando que a Revista do PIBIC ficou muito boa, e convidou a todos para acessarem o link do 65 

CBB e verem a matéria. E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e 66 

encerrou a reunião às 16 horas e 14 minutos. 67 

Prof. Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

     Reitor                                           Secretária ad hoc 


