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 ATA DA 594ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

15 horas e 07 minutos, a quingentésima nonagésima quarta Reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

seguinte pauta: 1- Colação de Grau em separado; 2- Informes; 3- SISGEN (continuação); 4- 4 

Calendário da Graduação – Período Especial de Verão (continuação); 5- Atualização Cadastral 5 

(continuação); 6- SISPATRI (continuação); 7- Comissões Diversas; 8- Assuntos Diversos. 6 

Estavam presentes os seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª 7 

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

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. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti 11 

Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. 12 

Compareceram como convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. André Rangel 13 

de Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da 14 

AgiUENF; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da UENF; Sr.ª Fúlvia 15 

D’Alessandri – Representante da ASCOM e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Após a 16 

Colação de Grau em separado, o Reitor iniciou a reunião avisando que os veículos dos servidores 17 

não podem estar dentro da Universidade com adesivos de candidatos políticos, e o Prof. Raul 18 

complementou informando que houve denúncia da existência de professores estarem ameaçando 19 

cortar bolsa de alunos que não votarem nos candidatos deles, o que ocorreu também no IFF e na 20 

UFF. O Reitor informou ainda, que também houve denúncia de docente fazendo campanha em sala 21 

de aula. Disse que teve duas reuniões com o Juiz Ralph Manhães, da 129ª Zona Eleitoral/RJ. A 22 

primeira reunião foi para falar dos carros adesivados e a segunda foi com os dirigentes de todas as 23 

universidades. Comentou que em sua opinião as regras estão mais restritivas que nas eleições 24 

anteriores. O Sr. Rogério informou que o TRE enviou ofício solicitando salas de aula para serem 25 

utilizadas como seção eleitoral, e que na sexta-feira, depois de meio-dia essas salas terão que ser 26 

interditadas, retiradas todas as cadeiras e não pode ficar nada nas salas. Caso haja 2º turno, o 27 

procedimento será o mesmo. Também falou da pane nos telefones, e que um funcionário da OI esteve 28 

aqui e disse que é um problema de fonte e carregador. O Sr. Rogério continuou informando que na 29 

Licitação pela FUNDENOR da obra do anexo do CCH, a empresa vencedora não compareceu, foi 30 
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chamada a segunda colocada, que não aceitou assumir a obra com o valor oferecido pela empresa 31 

ganhadora. Disse que a solução é fazer uma nova licitação, onde a partir de agora, serão enviados 32 

ofícios à FUNDENOR, sempre cobrando essa licitação. O Reitor informou que o SISGEN foi 33 

prorrogado por mais dois anos, e a Prof.ª Rosana complementou dizendo que a Portaria oficial de 34 

adiamento, não será emitida pela UENF,  mas pelo Ministério do Meio Ambiente, que é quem está 35 

prorrogando o prazo. O Prof. Olney disse que a Prof.ª Rosana aconselha a utilizar a planilha para o 36 

preenchimento, porque o Sistema SISGEN é atualizado as quartas e sextas-feiras, com novas 37 

funcionalidades e novas ferramentas. Ressaltou que a responsabilidade pelo preenchimento é dos 38 

pesquisadores. A Prof.ª Kátia disse que ainda existem muitas dúvidas em relação ao preenchimento, 39 

e que essa prorrogação representa um alívio. Outro assunto de pauta abordado pelo Reitor foi a 40 

necessidade de recadastramento dos servidores junto à GRH, importante ferramenta de gestão, pois 41 

estão com dificuldade de contato com os servidores. Na semana passada a GRH informou que 42 

somente 30% tinha feito o recadastramento e 17% o SISPATRI, e, mais uma vez, reforçou que todo 43 

servidor tem que entrar no sistema e declarar o seu patrimônio, ou fazer upload da declaração de 44 

Imposto de Renda e validar as informações uma a uma. Em outro ponto e pauta, sobre as comissões 45 

diversas, o Reitor informou que na CPA – Comissão Própria de Avaliação tem somente uma 46 

indicação, o que gerou um debate sobre o ranking ocupado pela UENF nas diversas pesquisas do 47 

gênero. Se mostrou preocupado com algumas questões que envolvem as universidades jovens e 48 

pequenas, como alguns cursos com notas muito baixas. Pela classificação do MEC a Graduação da 49 

UENF é superior à Pós-Graduação, na pesquisa do Ranking Universitário da Folha, o resultado é ao 50 

contrário, a Pós-Graduação é superior à Graduação. A Prof.ª Rosana sugeriu que avaliadores do 51 

INEP fizessem parte da CPA. O Prof. Marcelo ressaltou a importância dessa comissão de avaliação 52 

interna. Disse que a externa é secundária, e considerou que os indicadores dessas avaliações são 53 

muito confusos. O Reitor informou que para as Comissões de Sindicância, a quantidade de 54 

servidores indicados pelos Centros não foi suficiente para dar vazão ao número de sindicâncias. Em 55 

outro ponto de pauta – assuntos diversos – a Prof.ª Rosana informou que saiu o resultado definitivo 56 

da Internacionalização – 36 projetos foram contemplados entre os da UFRJ, UERJ e UFF. Ficaram de 57 

fora UENF, UEZO, UNIRIO, IFF e UFRRJ. Ressaltou que o apoio da CAPES tem que ser citado 58 

pelos docentes em seus projetos, sugerindo uma normatização na forma de citação. E não havendo 59 

nada mais a ser tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 60 

horas e 37 minutos. 61 

Prof. Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

            Reitor                                          Secretária ad hoc 


