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ATA DA 580ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO   

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

– UENF 

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

e 19 minutos, a quingentésima octogésima Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da Universidade 2 

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

Atas das 522ª, 523ª e 524ª Reuniões Ordinárias; 2- Informes; 3- Situação da Universidade – 4 

Operacionalização dos Duodécimos – Resultado da Audiência Pública do dia 18/04/2018; 4- Ofício 5 

n.º 28/2018 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - PMCG – Parceria de 6 

Assistentes de Alfabetização para o Programa mais Alfabetização; 5- Aniversário 25 anos da 7 

Universidade – Cerimonial; 6- Assuntos Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis 8 

Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; 9 

Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-10 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; 11 

Prof. Herval Ramos Paes Júnior, representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; 12 

Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do 13 

CCTA. Compareceram como convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Rogério 14 

de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação e 15 

Comunicação; Sr. Pedro Cabral – Chefe de Cerimonial da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária 16 

ad hoc. O Reitor iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Informou que na quinta-17 

feira próxima, o RU vai iniciar ao serviço de jantar. Disse que o PNAEST 2013 foi perdido mesmo e não 18 

foi renovado. O recurso da emenda federal do senador Lindberg, que seria para o Restaurante 19 

Universitário, não pôde ser utilizado para essa finalidade, por problemas de rubrica. O Prof. Raul 20 

informou que a dívida com a empresa do Restaurante Universitário – Meylle Buffet foi zerada e as PDs 21 

do mês passado tiveram o seu pagamento normal. O Reitor informou que a equipe de trabalho dos 22 

duodécimos está se reunindo hoje no Rio. A reunião foi marcada após a Audiência na Comissão de 23 

Educação tratar do ato normativo que vai regularizar os duodécimos. Os representantes da UENF na 24 

equipe são a Sr.ª Renata (ASPLAN), Sr.ª Eliane (GPAF) e a Sr.ª Aline (DGA). A intenção de se reunirem 25 

é verificar as necessidades técnicas, delineando com clareza qual o melhor cenário para a transferência 26 

desse recurso. O Reitor informou que estão fazendo alguns pagamentos, que ontem foram pagos 27 

aproximadamente oitocentos mil reais, que não refrescam em nada nossas dívidas, que em sua maioria já 28 

estão em restos a pagar do governo. O Prof. Raul falou sobre os relatórios dos reagentes controlados pela 29 

Polícia Federal. Disse que o do CBB está desatualizado (2016), que do CCT está faltando do LENEP. 30 

Esclareceu que o ideal é que enviem o relatório na forma eletrônica, assinado pelo responsável. O Reitor 31 

informou que terá reunião nessa terça-feira na FUNDENOR e o Sr. Rogério pediu que fosse perguntado 32 

sobre o forno incinerador de carcaças, pois a Vital Engenharia não está mais recolhendo as carcaças da 33 
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UENF. Disse que o Dr. Pascoal entrou com uma ação no Ministério Público, e a Srª. Cristina da 34 

FUNDENOR disse que o forno está quebrado, e que virá um técnico de São Paulo para verificar o forno. 35 

A Prof.ª Kátia lembrou que a Prefeitura Municipal de Campos também tem convênio com a VITAL, e 36 

que agora também tem convênio com outra firma para recolhimento de material hospitalar do município. 37 

A Prof.ª Rosana informou que no lançamento do Projeto “Viva a Ciência!”, que ela foi representando o 38 

Reitor, foi dito pelo Prefeito que teve que reduzir o contrato com a Vital Engenharia, e que a prioridade 39 

agora é o recolhimento do lixo. O Sr. Rogério esclareceu que a responsabilidade do recolhimento das 40 

carcaças de animais, e do material hospitalar, é da Prefeitura do Município, inclusive do material 41 

contaminado. O Reitor disse que vai perguntar na reunião de hoje na FUNDENOR sobre o conserto do 42 

incinerador. Informou sobre a mesa redonda do dia 24/05/2018 – “Petróleo, Soberania e as implicações 43 

para o Rio de Janeiro, com a participação do José Sérgio Gabrielli – Diretor Técnico do INEEP; Prof. 44 

Carlos Alberto Dias – Idealizador do 1º Curso de Exploração e Produção de Petróleo do Brasil – 45 

LENEP/UENF; José Maria Rangel – Coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e o Prefeito 46 

de Campos. A Prof.ª Rosana informou que as bolsas PDSE foram todas homologadas, e que agora está 47 

trabalhando no PRINT – Programa de Internacionalização, que teve o prazo prorrogado pela CAPES até o 48 

dia dez de maio. Lembrou que já foram pagas três prestações do parcelamento da dívida da UENF, que 49 

foi negociada na Receita Federal pelo Prof. Raul, possibilitando a saída da Universidade do cadastro de 50 

inadimplentes. Com isso a UENF voltará a ter recursos da CAPES, no montante aproximado de 51 

novecentos mil reais. Informou também sobre o Evento Pint of Science, sendo o maior evento do mundo 52 

da divulgação da Ciência. Acontecerá em dois bares de Campos – Seu Evaldo e Black Bird, com notícias 53 

um pouco mais leves para levar para as pessoas. O Reitor complementou informando que a programação 54 

já está na internet. Informou sobre a Audiência Pública na última quarta-feira, na FAPERJ, onde ficou 55 

definido que a FAPERJ e o CECIERJ/CEDERJ também vão se posicionar pelos benefícios dos 56 

duodécimos. A FAPERJ não enviou um representante legal, mas o Sr. Gerson Lima estava presente, e 57 

informou que a FAPERJ nos últimos quatro anos só pagou mais ou menos 1% do montante liquidado – o 58 

que representa basicamente as bolsas e o salário do seu pessoal. O Sr. André fez um resgate da situação 59 

do link da UENF. Em 2015 houve uma reunião no Rio na FAPERJ sobre a possibilidade de aumento de 60 

link, que é de 60 MB. Nos últimos 10 anos a tecnologia mudou muito e o nosso link não acompanhou. 61 

Aqui na Universidade temos um atendimento diário de 950 dispositivos. Paramos de dar publicidade a 62 

isso, mas são 60 MB, porém Macaé (com 150 dispositivos) recebe 2 MB, ou seja, nos resta apenas 58 63 

MB. Depois dessa reunião, houve a promessa de aumento de 60 para 300 MB para o campus e 50 MB 64 

para Macaé. O contrato foi renovado pelos mesmos 60 MB. Ainda com a palavra o Sr. André disse que 65 

recebeu um e-mail na semana passada da INFOVIA III, informando a ampliação de 60 MB para 300 MB, 66 

o que vai tornar a nossa internet próxima do normal, porque hoje já seria necessário 1 GIGA. O Governo 67 

do Estado do Rio de Janeiro já está fazendo o necessário para a licitação com a INFOVIA III. A Prof.ª 68 

Rosana reiterou o problema da internet no campus, onde vários coordenadores tiveram que levar os 69 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF  

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 

Tel.: (22) 2739–7003 – correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

computadores para casa, a fim de efetuarem a inclusão na Plataforma Sucupira. O Reitor disse que estão 70 

atentos a essa situação, que está sendo tentada a licitação adicional ao que a Universidade já tem. O Sr. 71 

André finalizou sua fala dizendo que a rede da Universidade está em colapso. O Reitor retirou a 72 

aprovação das atas de pauta, pois a maioria dos membros alegou não ter lido e prosseguiu fazendo a 73 

leitura do Ofício da P.M.C.G. O Sr. Pedro Cabral falou sobre o Cerimonial da comemoração dos 25 74 

anos da UENF. O Reitor disse que vai pedir ao GRH para fazer o levantamento de quem está na UENF 75 

há 25 anos para fazer homenagens. O Prof. Marcelo disse que tem muita gente se aposentando na 76 

Universidade e muita gente saindo. Perguntou se está havendo conversa sobre isso, ao que o Reitor 77 

respondeu que na abertura de Concurso Público para o preenchimento das vagas em aberto, estão sendo 78 

colocados os históricos das mesmas e o parecer da ASJUR, para tentarmos conseguir publicar os editais. 79 

O Sr. Rogério opinou que deveríamos homenagear também os órgãos que ajudaram a Universidade nesse 80 

momento difícil pelo qual estamos passando. O Colegiado debateu sobre as comissões de sindicância, e 81 

também sobre a ausência dos membros titulares e suplentes no Conselho Universitário. O Reitor solicitou 82 

ao CCH e ao CCTA que enviem as listas com sugestões de nomes para as comissões de sindicância. Não 83 

havendo mais assuntos a tratar,  agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 35 84 

minutos. 85 
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