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ATA DA 592ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

às 14 horas e 15 minutos, a quingentésima nonagésima segunda Reunião Ordinária do Colegiado 2 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, que tratou da 3 

seguinte pauta: 1- Aprovação das minutas das atas das 589ª e 590ª Reuniões Ordinárias; 2- 4 

Informes 3- Calendário da Graduação – Período Especial de Verão; 4- Atualização Cadastral; 5 

5- Assuntos Diversos. Estavam presentes os seguintes Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto 6 

Faria – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; Prof. Juraci Aparecido Sampaio, representando a Prof.ª 7 

Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 8 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 9 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof.ª Jackeline M. R. 10 

Cortes Barbirato, representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo 11 

Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. 12 

Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados, o 13 

Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 14 

Veterinário; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Sr. Rogério Almeida 15 

Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da UENF; Sr.ª Fúlvia D’Alessandri – Representante da 16 

ASCOM e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. A Prof.ª Teresa iniciou a reunião 17 

colocando as atas em aprovação, a após a informação de algumas modificações feitas pela Prof.ª 18 

Rosana na 589ª Reunião Ordinária, as mesmas foram aprovadas com duas abstenções. Dando 19 

prosseguimento à reunião, a Prof.ª Teresa informou que está formando um grupo de representantes 20 

da UENF para debater o Plano Diretor de Campos dos Goytacazes e que os representantes da UENF 21 

são: Prof. Marcelo Trindade, Prof. Leonardo Póvoa; Sr. José Manoel (FENORTE); Prof.ª Simonne 22 

Teixeira,  e que ela ficaria com a coordenação. Informou que há 10 anos ela fez parte da revisão 23 

desse mesmo plano, que é por decênio, e muito do que já foi liberado, foi para o lixo. O Prof. Raul 24 

falou sobre eleições. Disse que haverá dez sessões eleitorais na UENF e sobre a cessão de servidores 25 

para trabalhar nas eleições, foi conversado com a juíza Dr.ª Daniela Binato, que a UENF já cedeu 26 

sete servidores, e que agora não poderemos ceder mais nenhum servidor. Na questão das visitas dos 27 

candidatos, disse que podem acontecer normalmente, conversar sobre as propostas e programas de 28 

governo que envolva as demandas da UENF. Informou que carros com adesivos não podem adentrar 29 

em instituições públicas, nem em espaços públicos, pois serão apreendidos.  A UENF é um local 30 
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público, e devido a isso surgem denúncias de todos os lados. O Prof. Olney falou sobre o final da 31 

Semana de Extensão, onde estiveram presentes representantes do Brasil inteiro. Foram traçadas 32 

diretrizes para a Educação Superior, onde finalmente a Extensão foi incluída. O Sr. César informou 33 

que a partir do novo decreto de regularização dos bens patrimoniais, os bens com valor abaixo de R$ 34 

326,61 não recebem mais plaqueta de identificação, e que no seu entendimento, os bens que já estão 35 

incorporados, não deveriam ser desincorporados. O Prof. Molina informou que no dia 06/09/2018 36 

foi apresentada Minuta da Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro, com 81 páginas e 107 37 

artigos, e opinou que a Lei Estadual de Inovação está muito defasada. Em fevereiro de 2018, saiu o 38 

Decreto, o marco legal, com o mesmo número de páginas e artigos. Na análise feita pela AgiUENF, 39 

foi apontada uma assimetria entre as leis federais e as estaduais e sugeriu num primeiro momento ver 40 

o que está indo contra o Regimento da UENF. A Prof.ª Kátia abordou a necessidade de resgatar o 41 

trabalho das comissões eleitorais dos Centros, pois não se sabe mais quem faz parte da comissão. O 42 

Prof. Juracy informou que já está trabalhando no Regimento da Graduação. O prof. Raul lembrou 43 

que qualquer modificação regimental tem que passar pelo CONSUNI. A Prof.ª Rosana informou 44 

que esteve na Universidade Federal de Uberlândia, no Fórum de Pró-Reitores da Região Sudeste, que 45 

teve como tema central a internacionalização, opinando que o Estado do Rio de Janeiro tem que se 46 

esforçar para participar, pois nenhuma Universidade Pública aprovou projeto nessa área. O Prof. 47 

Raul informou que na sexta-feira o Reitor esteve presente na Academia Brasileira de Ciências, para 48 

prestigiar a afiliação do novo membro Thiago Motta Venâncio, que estudou na Universidade, 49 

apontando a possibilidade de um período profícuo, que em sua opinião deve ser aproveitado. O Prof. 50 

Marcelo opinou que somente pelo ponto de vista político, porém a Prof.ª Rosana argumentou 51 

informando que a ABC é a maior representante na história da Ciência Brasileira, favorecendo o 52 

diálogo entre a política e a ciência.  A Prof.ª Rosana continuou sua fala informando que o 53 

preenchimento do cadastro no SISGEN encontra-se na fase de esclarecimento de dúvidas, onde cada 54 

professor é responsável pelo seu cadastro, após a visita com palestra elucidativa da especialista da 55 

Embrapa à Universidade, com a presença de 110 professores/pesquisadores. Informou, ainda, que a 56 

Portaria Conjunta FAPERJ/UENF já está pronta para assinatura do Sr. Gabriell, Presidente da 57 

FAPERJ. Após os informes, a Prof.ª Teresa passou a tratar do Calendário de Graduação – Período 58 

Especial de Verão, esclarecendo alguns questionamentos que surgiram. O Prof. Juracy vê a 59 

importância da colocação de critérios para manter a qualidade, com calendário de avaliações, e que, 60 

na prática, seriam três ou quatro disciplinas, e respondendo ao Prof. Frederico se poderia haver 61 

redução de carga horária, disse que a proposta é colocar a disciplina integral, e disponibilizar já no 62 

início de janeiro até 28/02. O Colegiado debateu sobre o Calendário. A Prof.ª Kátia perguntou se 63 
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seriam disponibilizadas as disciplinas que mais reprovam, caso houvesse demanda dos alunos. O 64 

Prof. Juracy respondeu que será necessário verificar a disponibilidade pedagógica. No 4º ponto de 65 

pauta – Atualização Cadastral, o Prof. Raul informou que a Portaria Reitoria que orienta o 66 

Recadastramento dos servidores junto à Gerência de Recursos Humanos, já foi enviada por e-mail e 67 

está disponível no site da UENF, e o período de recadastramento vai de 17/09 a 05/10. Finalizou sua 68 

fala informando que mais dezoito comissões de sindicância foram instauradas, solicitadas pelos 69 

Laboratórios. E não havendo nada mais a ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos 70 

e encerrou a reunião às 16 horas e 08 minutos. 71 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ª Teresa Peixoto Faria     Célia da Silva Caetano 
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