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ATA DA (596ª) QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

14 horas e 10 minutos, a quingentésima nonagésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

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

Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Assuntos Diversos. Estavam presentes os seguintes 4 

Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-5 

Reitora,; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-6 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; 7 

Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Éder Dutra de Resende, substituindo o Prof. José 8 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de 9 

Administração. Compareceram como convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. 10 

André Rangel de Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 11 

Prefeito do campus da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O Reitor iniciou a falando 12 

das reuniões que participou no Rio de Janeiro na última sexta-feira, com o candidato Fernando Haddad. 13 

Estavam presentes representantes de várias Instituições – SENIF; CONIF; SBPC; ABC; FAZUBRA. Nesse 14 

mesmo dia no período da tarde, participou no Ministério Público da comemoração dos 30 anos da 15 

Constituição Brasileira, onde também estiveram presentes representantes da ADUENF, SINTUPERJ e 16 

OAB, e sugeriu fazer um evento na UENF para marcar esta data. Informou sobre o fato que ocorreu na sala 17 

do Prof. Marcos Pedloviski, que considerou uma situação muito séria. Disse que houve uma fiscalização 18 

fantasma na Universidade, que supostamente veio apurar uma denúncia do TRE. Três indivíduos, se 19 

dizendo fiscais do TRE, um inclusive armado, entrou na sala do professor e vasculharam mesas e gavetas. 20 

O bolsista que estava presente na sala não reteve o documento de identificação das pessoas. O Prof. Raul se 21 

comunicou com o TRE, que negou categoricamente ter havido uma fiscalização na UENF. O reitor 22 

considerou um caso de máxima gravidade ter indivíduos armados intimidando professor dentro da 23 

Universidade, e mais grave ainda, o fato de não ter autorização oficial. Pediu que ninguém 24 

recebesse visita de fiscal do TRE sem estar acompanhado de alguém da Reitoria, Prof. Raul, Sr. 25 

Rogério ou um advogado da ASJUR. O Prof. Raul considerou como muito estranho o fato de 26 

terem esperado o horário de almoço, que é mais vazio e os funcionários da portaria (Ferthymar), 27 

estarem almoçando. Acrescentou que se chegar algum fiscal do TRE para fazer alguma vistoria, 28 

deverá estar portando autorização por escrito, em duas vias, e uniformizados com os coletes do 29 

TRE. A Prof.ª Teresa lembrou que em tempos obscuros, a polícia prendia e ninguém sabia de 30 

nada. O Prof. Olney sugeriu que fosse colocado pelo menos um guarda de segurança em cada 31 

andar, o que gerou uma breve discussão sobre o uso de câmeras na Universidade, com uma central 32 
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de gravação em cada Centro. O Prof. Raul perguntou ao Sr. André o preço de uma câmera, que 33 

respondeu ser aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a câmera, equipamento de 34 

gravação e cabeamento, mas opinou ser melhor fazer investimento para adquirir câmeras de 35 

melhor qualidade. O Prof. Raul disse que é preciso deixar claro que nos fins de semana os 36 

veículos que entram na Universidade são identificados através das placas e os condutores precisam 37 

dizer para onde vão e o que vão fazer. A Prof.ª Kátia opinou que é preciso definir as atribuições 38 

dos recepcionistas, que devem ser cumpridas, e caso não estejam, a questão deverá ser levada ao 39 

CONCEN, que fará a cobrança ao responsável. Apontou também, que o fluxo de troca do pessoal 40 

das portarias é muito intenso. Desse modo, o recepcionista não tem tempo hábil para reconhecer 41 

quem é estranho aos Centros, estabelecendo assim um problema de segurança. O Sr. Rogério 42 

informou que houve uma proposta de mudança no horário de almoço dos recepcionistas, porém 43 

um Diretor de Centro não concordou com o horário proposto. O Prof. Raul informou que a Prof.ª 44 

Rosana tem aproximadamente R$ 988.000,00 (novecentos e oitenta e oito mil reais) em recursos 45 

para serem executados – FINEP e o de Equipamentos. O Reitor apontou o problema da Comissão 46 

de Fiscalização do Contrato de Vigilância. Disse que outro servidor, membro da comissão, 47 

declinou. Solicitou ao Prof. Éder, representante do Diretor do CCTA, a indicação de um servidor 48 

para recompor a comissão. O Reitor disse que ano que vem, ao conhecer o orçamento da 49 

Universidade, vão discutir a questão no COLEX. Opinou que os Centros têm que eleger suas 50 

prioridades, despesas administrativas e finalísticas, pois considerou a divisão do orçamento como 51 

um assunto muito sério. Falou também que alguns cursos de graduação têm gasto com material. O 52 

Prof. Raul informou que serão comprados sessenta aparelhos condicionadores de ar, a lista é para dar uma 53 

base do que precisamos. Informou também que está acontecendo um pregão para troca dos filtros dos 54 

bebedouros da Universidade, e que ainda não chegou todo o material específico do Hospital Veterinário. O 55 

Sr. César ressaltou a importância de se proceder à tipificação das despesas, o que foi reforçado 56 

pelo Prof. Raul, pois considerou que é muito material específico dos Centros e que a 57 

Administração não conhece esses materiais. O Sr. André agradeceu a disponibilização do pronto 58 

pagamento pela Reitoria, que possibilitou a aquisição de novos discos para os servidores, tendo 59 

inclusive um apresentado um defeito no HD, e considerou que se não fosse esse pronto 60 

pagamento, estaria numa situação muito complicada. O Reitor informou que a Universidade terá 61 

um bom orçamento para o ano que vem. O Sr. César disse não saber se ainda resta tempo hábil 62 

para pedir pronto pagamento, mas o Reitor considerou que se houver demanda a solicitação deve 63 

ser feita. O Prof. Olney agradeceu a participação e o comprometimento de todos na Mostra de 64 

Extensão, que premiou muitas pessoas. O Prof. Éder ressaltou a necessidade de um melhor 65 
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isolamento acústico no Centro de Convenções. A Prof.ª Marina informou que o SISU 2019 está 66 

confirmado, mas ainda não recebeu os critérios dos Centros. Nada mais havendo a ser tratado, o 67 

Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 horas e 50 minutos. 68 

 

Prof. Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

            Reitor                                          Secretária ad hoc 


