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ATA DA 582ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 14 1 

horas e 16 minutos, a quingentésima octogésima segunda Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

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

Informes; 2- Universidade da 3ª IDADE; 3- Relatório dos Reagentes controlados pela Polícia 4 

Federal; 4- Aniversário 25 anos da UENF – Cerimonial e assuntos relacionados; 5- Assuntos 5 

Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a 6 

reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 7 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 8 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira 9 

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

– Diretor do CCTA. Compareceram como convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; 11 

Prof.ª Helena Hokamura – Diretora do Hospital Veterinário; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa 12 

de Cultura Villa Maria; Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Rogério de 13 

Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof.ª Rosalee Istoe – Coordenadora do Projeto 3ª Idade em 14 

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

auditoria do TCE, que julgou ter sido uma boa conversa. Informou que a auditoria foi somente para 16 

verificar a situação de pessoal e os impactos negativos da falta de reposição de pessoal. Reconheceu que 17 

não foi falado tudo, muito menos sobre a ideia de contratação de auxiliares de ensino, o que considera 18 

uma boa ideia para a área administrativa, Direções de Centros, Coordenações de curso pedagógico, junto 19 

à SECACAD, e quis saber do Colegiado quantas pessoas seriam suficientes para o funcionamento dos 20 

setores, de acordo com os Regimentos Internos. A Prof.ª Helena perguntou sobre o PDI, e o Reitor disse 21 

ser preciso verificar se foi feita essa previsão, e que na Reitoria também vão precisar de pessoal, pois a 22 

Sr.ª Tânia, “braço direito da reitoria”, vai se aposentar no final do ano. O Prof. Raul disse que a 23 

Universidade foi criada para 600 docentes e 1200 Técnicos e hoje conta com mais ou menos 300 docentes 24 

e 600 Técnicos. O Reitor quis saber se já foi considerada essa defasagem no PDI e se ainda não, sugeriu 25 

colocar no próximo PDI. O Reitor informou que a reunião de amanhã entre a SECTIDS, FAZENDA e 26 

Universidades, na questão dos Duodécimos, será o último evento que vai ser esperado antes de partirem 27 

para o enfrentamento jurídico. Afirmou que é preciso preparar um processo de Superávit, porque o 28 

governo pretende negar esse ano. A Prof.ª Rosana informou que recebeu Ofício da CAPES, informando 29 

que o recurso do PROAP está disponível em conta desde 07/05, graças à negociação do Prof. Raul, que 30 

foi à Secretaria de Fazenda e conseguiu a certidão negativa. O Reitor lembrou que ainda há a 31 

contrapartida, que tem que ser devolvida. Informou, ainda, que haverá uma reunião entre a UENF, SBPC, 32 

UERJ, UEZO, Instituições Federais, com o Procurador-Geral do Ministério Público, para falar 33 
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especificamente dos Orçamentos da FAPERJ e os 2% dos R$ 17.000.000,00, que estão travados. Disse 34 

que vai ser preciso entrar junto com a OAB (Rio e Campos), para tentar a implementação dos 35 

Duodécimos. A Prof.ª Rosana falou que a contratação da internet pelos Professores, não se trata de 36 

privatização da internet, mas sim, resultado de conversas  no COLEX. Falou da importância de uma boa 37 

internet, principalmente para quem roda plataformas muito pesadas. Disse que convidou o Sr. André para 38 

uma reunião na Câmara de Pós-Graduação, onde foi deliberado que se todos os coordenadores 39 

autorizassem, o Sr. André poderia fazer uma cotação de preços, para contratar mais 100 megas de 40 

internet. Seria uma solução temporária, para desafogar essa situação extrema. A proposta teve a adesão de 41 

vários programas. O Prof. Raul informou que a licitação da INFOVIA está em andamento, e o Sr. André 42 

opinou que não entende o porquê de questionarem a contratação de internet, pois não se questiona a 43 

compra de tonner e de papel. O Prof. Raul foi de opinião que a Universidade está seguindo em frente, 44 

que dois programas não quiseram contratar internet, mas 10 quiseram. O Reitor informou que no dia 45 

13/06, haverá um debate com o Sr. Sérgio Gabrielli, Prof. Antônio Dias e o prefeito de Campos dos 46 

Goytacazes, Sr. Rafael Diniz. Disse que para o 10º CONFICT já são mais ou menos 1.400 trabalhos 47 

inscritos e que é o maior evento científico do Estado do Rio de Janeiro. O Prof. Marcelo Gantos 48 

perguntou sobre os Programas que se negam a contribuir com a internet e se é preciso discutir nos 49 

CONCENS essa questão, ao que o Prof. Raul respondeu que as ações são coletivas, não existem ações 50 

individuais. Alguns recursos para o pagamento da internet vêm da Pós-Graduação, e agradeceu ao Sr. 51 

André pela explicação didática e positividade. A Prof.ª Rosalee informou que  o Governador vetou o 52 

Projeto para a Terceira Idade, mas a ALERJ se mobilizou para que ele volte atrás e autorize. Disse que 53 

está fazendo um apanhado histórico de sua atuação na Universidade e que trabalha com Envelhecimento 54 

Humano há 19 anos. Informou que o Projeto para a 3ª Idade da PROEX, conta com 487 idosos inscritos. 55 

Disse que a intenção é criar a Universidade da 3ª Idade na UENF. O Reitor questionou como seria a 56 

estrutura da Universidade da Terceira Idade dentro da UENF e sugeriu trazer essa estrutura para o 57 

COLEX, que levará para discussão nos Centros, e depois no CONSUNI. Sobre a celebração do 58 

aniversário de 25 anos da UENF, o Reitor solicitou aos Diretores de Centro a lista das pessoas que fazem 59 

aniversário de trabalho na UENF, inclusive como estudantes desde 1993. A Prof.ª Teresa informou que 60 

convidou o Prof. Gonçalo, que organiza encontro de ex-alunos, para saber dos primeiros formandos, e 61 

fazer uma nova formatura, com certificado simbólico. Em Assuntos Diversos, último ponto de pauta, o 62 

Prof. Frederico perguntou sobre a Minuta do Colégio Agrícola, e o Reitor respondeu que já foi enviada 63 

para a SECTIDS. O Prof. Frederico quis saber, ainda, se o ponto do professor, para o qual foi aberto 64 

processo de sindicância, seria cortado sem que as faltas fossem lançadas na GRH, ao que o Reitor 65 

respondeu que está aguardando o processo para instaurar a comissão de inquérito administrativo. A Prof.ª 66 

Simonne informou que em comemoração aos 25 anos da UENF acontecerá o Choro da Villa no dia 67 

18/08, e haverá a necessidade de carro para transporte dos músicos. Finalizando os Assuntos Diversos, o 68 
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Sr. Rogério disse que foi veiculada a informação de que os vigilantes não receberam o salário integral, 69 

mas foi esclarecido com a empresa que o valor recebido foi relativo aos 10 dias trabalhados no início do 70 

Contrato. E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 71 

às 16 horas e 11 minutos. 72 
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