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ATA DA (600ª) SEXCENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, na Sala de Reuniões da 1 

Reitoria, ocorreu a sexcentésima reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta: 01 - 2 

Informes; 02 - Recesso de fim de ano; 03 - Suspensão do fornecimento de energia elétrica; 04 - 3 

Assuntos diversos. Estavam presentes, Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que presidiu 4 

a reunião, Prof. Carlos Gatts, representando a Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação, 5 

Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Olney Vieira da Motta – 6 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof.ª Katia Valevski Sales Fernandes – Diretora do 7 

CBB, Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT, Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do 8 

CCH, Prof. Eder Dutra de Resende, representando o Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do 9 

CCTA, Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor da DGA; como convidados Prof. Raul Ernesto Lopez 10 

Palácio – Chefe de Gabinete da Reitoria, Prof.ª Simonne Teixeira – Assessora da Casa de Cultura Villa 11 

Maria, Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito da UENF. A Prof.ª Teresa Peixoto iniciou a 12 

reunião com os informes, passando a palavra ao Prof. Olney. O Prof. Olney Motta disse que na última 13 

semana aconteceu o Fórum de Extensão. O MEC aprovou a inclusão da Extensão na Graduação. Todos 14 

os cursos de graduação deverão ter dez por cento da carga horária dedicada à extensão universitária. O 15 

Prof. Eder Resende perguntou se a carga horária será acrescentada na grade curricular. O Prof. Olney 16 

Motta disse que as disciplinas terão parte prática em contato com a comunidade externa. Professores de 17 

outros cursos também podem participar. Disse que o LAMET teve sua primeira turma formada com 18 

alunos de transferência e reingresso. A Prof.ª Simonne Teixeira disse que esse fim de semana 19 

aconteceu o Bazar da Villa e que no próximo sábado acontecerá um festival de música independente 20 

com músicos de vários estados e um de Portugal. Lembrou que a Casa de Cultura Villa Maria está 21 

completando 100 anos de existência. O Prof. Olney Motta disse que houve uma mudança no edital de 22 

extensão, que atualmente está sendo apreciado pela Assessoria Jurídica. Há sugestões de alterações 23 

feitas pala Auditoria Interna da Universidade. O Prof. Carlos Gatts disse que foi divulgado o índice 24 

geral de cursos do MEC. A UENF está com nota 4, sendo a 35ª colocada nesse ranking. O Sr. Rogério 25 

Castro disse que na última semana houve inaugurações de reformas na Área de Apoio Técnico do 26 

LFIT, no Colégio Agrícola e no Galpão de Máquinas do LZO. Arrumamos a estrada do Colégio 27 

Agrícola e reformamos a escada no campus Macaé. Também trocamos grades da cerca do campus 28 

Leonel Brizola. Disse que está trabalhando junto com a Prof.ª Katia e o Tecn. Elson no novo edital para 29 

funcionamento do Restaurante Universitário. A Prof.ª Rosana Rodrigues disse que ontem foi 30 

divulgado o edital para bolsista Recém-Doutor, com 47 vagas e início das atividades em março de 2019. 31 

O edital mantém características de editais passados. O Recém-Doutor pode participar de aulas na 32 

graduação, em acordo com a PROGRAD e Coordenadores de Curso. Isso complementará o que já é 33 
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oferecido por nossos docentes e contará para o currículo do Recém-Doutor. Há planos para lançar um 34 

tipo novo de edital para alunos da pós-graduação que participam da orientação de projetos de iniciação 35 

científica. Isso dará reconhecimento institucional a esses alunos, com certificado da PROPPG. Ponderou 36 

que devemos olhar o índice geral de cursos, observar o que não foi favorável na Universidade, para que 37 

possamos melhorar. Disse que cinquenta por cento dos docentes não orientam na Iniciação Científica e 38 

quarenta por cento não participam da pós-graduação. Item 2: A Prof.ª Teresa Peixoto disse a Reitoria 39 

trabalhará em regime de plantão durante o recesso de fim de ano. O Sr. Rogério Castro disse que a 40 

Prefeitura já fez seu planejamento para os plantões. A Prof.ª Simonne Teixeira disse que a Villa não 41 

fará plantões durante o recesso, pois os funcionários trabalharam diversas vezes até a madrugada em 42 

alguns eventos promovidos pela Casa. O Sr. Pedro César Soares disse que a DGA funcionará durante 43 

o recesso. Item 3: O Sr. Rogério Castro disse que a concessionária de energia elétrica enviou 44 

notificação sobre a suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento. Esteve na empresa 45 

para explicar que temos pesquisas em andamento, um Hospital Veterinário e outras atividades 46 

desenvolvidas pela Universidade. O responsável da empresa se mostrou intransigente. O Estado do Rio 47 

de Janeiro pagou as contas referentes a agosto, setembro e outubro deste ano por compensação fiscal, e 48 

resta pagar novembro e dezembro. Disse que o Diretor Geral de Administração trabalhou junto com a 49 

Assessoria Jurídica para preparar um documento contestando a decisão da empresa. O Sr. Pedro César 50 

Soares disse que a Assessoria Jurídica já está com a peça inicial preparada caso a suspensão seja 51 

realizada. O Sr. Rogério Castro disse que se não houver progresso nas tratativas com a empresa até 52 

amanhã vamos entrar com uma liminar na Justiça. Nada mais havendo a tratar, a Prof.ª Teresa Peixoto 53 

encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e cinco minutos. 54 
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