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ATA DA 583ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

horas e 19 minutos, a quingentésima octogésima terceira Reunião Ordinária do Colegiado Executivo 2 

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

1- Informes; 2- Relatório de Detalhamento de Despesas e QDD – Exercício de 2019; 3- 4 

Aniversário de 25 anos da UENF – Listagem dos Homenageados (complementação); 4- Assuntos 5 

Diversos, com a presença dos seguintes Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-6 

Reitora, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª 7 

Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-8 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do 9 

CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do 10 

CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – 11 

Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – 12 

Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Diretora do Hospital Veterinário; Sr. Rogério de Castro 13 

– Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF, 14 

Arquiteto Sr. Cláudio Valadares e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. A Prof.ª Teresa 15 

iniciou a reunião pedindo ao Prof. Raul que desse os informes, pois o Prof. Passoni precisou se 16 

ausentar devido a dores no joelho. O Prof. Raul iniciou dizendo que a sala com acessibilidade já está 17 

pronta no térreo do E-1. Informou também que essa semana teve outra reunião sobre os duodécimos e 18 

que não avançou quase nada. Amanhã tem a reunião na Comissão de Educação, onde vão falar 19 

novamente dos duodécimos. O Prof. Olney opinou que no Superávit o Governo não deveria interferir. 20 

O Prof. Rodrigo perguntou sobre a cópia da carta da White Martins, se teve algum problema jurídico 21 

e o Prof. Raul respondeu que foi feita uma reunião, e a Assessoria Jurídica da UENF informou que 22 

não é possível pagar uma nota de serviço sem o recebimento do material. Afirmou que a prioridade 23 

para esse mês é pagar a White Martins. O valor de R$ 99.000,00 era para ter sido pago no dia 07, mas 24 

não foi, e se não conseguirmos pagar, bloquearão novamente o fornecimento de gás para a 25 

Universidade. A Prof.ª Kátia opinou que todos já estão no limite. O Prof. Raul disse que a 26 

administração está ciente e reconhece a dificuldade da situação, que o pagamento à empresa 27 

fornecedora White Martins está como prioridade, mas não podem fazer milagres. Seguiu-se um debate 28 

sobre a visita do TCE na questão de pessoal. O Prof. Marcelo Gantos perguntou se o TCE fazendo 29 

esse levantamento sobre as pessoas em desvio de função, se isso pode dar problema para a Instituição, 30 

ao que esclareceram que se houver reclamação, sim. A Prof.ª Rosana fez um pedido aos Diretores de 31 

Centro, sobre a reserva de salas. Disse que como estão a 15 dias do 10º CONFICT, vai enviar uma CI 32 

solicitando reserva das salas de 8 às 20 h. Lembrou que a UENF é anfitriã do Congresso. Agradeceu a 33 
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Prefeitura do Campus, na pessoa do Sr. Rogério, que é sempre parceira e com quem sempre podem 34 

contar. A Prof.ª Marina informou que o TCE esteve na UENF na semana passada, e a GRH explicou 35 

que os docentes não são contratados apenas para aulas de graduação, e sim para pós-graduação, 36 

ensino, pesquisa, extensão e atendimentos administrativos. A Prof.ª Helena opinou que o nosso 37 

Hospital Veterinário é um exemplo de “buraco”, e a Prof.ª Marina complementou informando que, 38 

pelo Plano Diretor seríamos aproximadamente 600 docentes, e agora somos menos da metade. O Prof. 39 

Marcelo Gantos lembrou que no contracheque o cargo deles é professor, então a prioridade é dar aulas. 40 

A Prof.ª Kátia exemplificou que no CBB, no Laboratório de Química e Função de Proteínas e 41 

Peptídeos (LQFPP) todos ministram aulas de bioquímica para todos os cursos, mas que não há 42 

Laboratório de Fisiologia e Anatomia Humanas, e nesse caso as disciplinas dessa área poderiam ser 43 

ofertadas pela Faculdade de Medicina, através de convênio. Na opinião da Prof.ª Teresa, o discurso 44 

básico deve ser o de que não temos o nosso quadro completo, sem reposição dos servidores – docentes e 45 

administrativos. A Prof.ª Teresa passou a palavra ao Arquiteto Cláudio Valadares, que veio explanar o 46 

evento que está pretendendo fazer no Centro de Convenções, solicitando à Universidade a cessão do 47 

espaço. O Sr. Cláudio Valadares explicou que seria um evento múltiplo, que envolve a Construção 48 

Civil, Arquitetura e Urbanismo e Contratos Imobiliários, na área de Inovação Tecnológica para 49 

fomentar CREA, CAU, Sindicatos da Construção Civil, Mobilidade Urbana, subsidiando o Plano 50 

Diretor, com a intenção de envolver a comunidade (SMART-MÍDIA – Fórum do Empreendedorismo de 51 

Campos), integrando a Academia em três dias de evento.  A Prof.ª Teresa julgou ser uma iniciativa 52 

interessante, com vários setores buscando saídas alternativas, e julgou que a Universidade não precisa 53 

ser somente a cedente do espaço (Centro de Convenções), mas também um partícipe com palestras 54 

específicas. O Sr. Cláudio Valadares complementou que seria também um evento como uma Feira 55 

Imobiliária, com produtos com novas tecnologias. A Prof.ª Teresa opinou que a Universidade pode 56 

participar com a parte teórica, e também propôs estudos dos impactos sociais. Dando continuidade à 57 

Reunião, a Prof.ª Teresa falou sobre a previsão da programação do evento de comemoração dos 25 58 

anos da UENF, pedindo sugestões, onde foram identificados alguns faltosos na listagem de 59 

homenageados, e após esse assunto, seguiu-se um breve debate sobre a LOA. A Prof.ª Teresa 60 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 27 minutos. 61 
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