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ATA DA 599ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉGIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte minutos, na 1 

Sala de Reuniões da Reitoria, ocorreu a quingentésima nonagésima nona reunião do Colegiado 2 

Executivo, para tratar da seguinte pauta; 01. Informes; 02. Situação da Universidade; 03. 3 

Processo de enquadramento do pessoal técnico - Comissão. Estavam presentes, Prof. Luis 4 

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

Reitora, Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Katia 6 

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB, Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor 7 

do CCTA, Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor da DGA; como convidados Prof. Raul 8 

Ernesto Lopez Palácio – Chefe de Gabinete da Reitoria, Prof. Victor Hugo Santos – Chefe do 9 

campus Macaé, Prof.ª Simonne Teixeira – Assessora da Casa de Cultura Villa Maria, Sr. 10 

Francisco Balbi – Gerente de Recursos Humanos. O Prof. Luis Passoni iniciou a reunião 11 

informando que a Assessoria de Comunicação divulgará o recesso iniciando no dia 24 de 12 

dezembro de 2018 e encerrando no dia 02 de janeiro de 2019. A Prof.ª Simonne Teixeira disse 13 

que fez um acordo com seus funcionários, que trabalharam durante alguns fins de semana na 14 

Villa Maria e compensarão durante o recesso. A Villa terá expediente reduzido até o Carnaval. 15 

O Prof. Luis Passoni disse que haverá plantão na Reitoria durante o recesso. Sobre o Colégio 16 

Agrícola, disse que os documentos estão sendo providenciados. A Gerência de Projetos de 17 

Engenharia fará um laudo das edificações do colégio. O Prof. Raul Palacio disse que o 18 

Governo solicitou plantas do colégio, laudos, fotos dos prédios e espelho do IPTU. Os 19 

documentos serão enviados até quinta-feira e teremos resposta até a próxima semana. O Prof. 20 

Luis Passoni disse que estamos tentando obter reposição do auxílio-alimentação, com valor de 21 

duzentos reais. O Governo entende que a reposição deve ser menor que a variação do IPCA do 22 

período, o que daria R$ 179,08, calculado desde o último reajuste. O Prof. Raul Palacio disse 23 

que agora o Governo entende que o reajuste deve compreender apenas o período dos últimos 12 24 

meses, o que resultaria em menos de trinta reais. Disse que esta é a primeira vez que vamos 25 

reajustar dessa forma, e que isso abre precedente para os próximos anos. O Prof. Luis Passoni 26 

convidou o Sr. Francisco Balbi para falar sobre as comissões de carreira dos técnicos. O Sr. 27 

Francisco Balbi disse que há dificuldades em compor as comissões setoriais e a comissão 28 

central. Sem o parecer destas comissões o servidor não pode ser enquadrado. Há cerca de 29 
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quarenta técnicos aguardando enquadramento. O Sr. Pedro César Soares disse que mesmo 30 

convidando os técnicos que ainda tem progressões a serem feitas não houve candidatos o 31 

suficiente para compor a comissão central de carreira. O Prof. Luis Passoni pediu a ajuda de 32 

todos para resolver essa questão. O Sr. Pedro César Soares disse que houve uma fiscalização 33 

do Tribunal de Contas do Estado, que apontou problemas na terceirização de serviços. O Prof. 34 

Luis Passoni disse que o TCE questionou o contrato de jardinagem, pois há técnicos com 35 

atribuições similares. Elaboramos um documento com explicações, e estamos aguardando a 36 

resposta do Tribunal. O Colegiado Executivo debateu sobre os cargos vagos na Universidade e 37 

as dificuldades institucionais que enfrentamos por consequência dessas vacâncias. A Prof.ª 38 

Katia Valevski sugeriu que a Universidade contrate uma empresa para recolhimento e descarte 39 

de reagentes químicos antigos ou usados, e que o contrato contemple treinamentos para 40 

servidores e alunos. A Prof.ª Rosana Rodrigues informou que aconteceu o primeiro Fórum da 41 

Pós-Graduação, que tratou de problemas que enfrentamos por falta de pessoal, da fusão de 42 

Programas de Pós-Graduação e da necessidade de mudar a ficha de avaliação funcional. Há a 43 

percepção de que Programas com baixa produção científica correm risco de fechar. A CAPES 44 

editou uma Portaria que prevê fechamento de Programas que tiveram nota reduzida de quatro 45 

para três. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil teve sua nota reduzida de quatro 46 

para dois e encerrou o curso de doutorado. Vários Coordenadores apontam a necessidade de 47 

mudar a ficha de avaliação funcional. Quarenta por cento dos docentes da Universidade não 48 

participam da Pós-Graduação, e cinquenta por cento dos docentes não orientam bolsistas de 49 

iniciação científica. A Prof.ª Katia Valevski ponderou que isso seria função da Comissão 50 

Própria de Avaliação. A Prof.ª Rosana Rodrigues disse que a autoavaliação institucional será 51 

obrigatória na CAPES a partir de agora. Agradeceu aos Diretores do CBB e do CCTA pelo 52 

empenho no Fórum. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis Passoni encerrou a reunião às 53 

quinze horas e quarenta minutos. 54 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                                 Lucas Murara Francelino 

              Reitor                                                                       Secretário ad hoc 


