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ATA DA 605ª (SEXCENTÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO – UENF 

   Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, ocorreu na Sala de Reuniões da 1 

Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a sexcentésima quinta 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 (INCLUSÃO); 2- Informes 3- Aprovação 4 

das minutas das atas das 527ª, 534ª, 551ª, 559ª, 560ª, 565ª e 571ª Reuniões Ordinárias; 4- CI 5 

CCT n.º 017/19 – Participação de Docentes em Projetos – Necessidade de Declaração da 6 

Instituição; 5- CI CCT n.º 011/19 – Manifestação contra a redução de oferta de Bolsas de 7 

Apoio ao Ensino; 6- CI 006 CER LCA CBB/2019 – Proposta de revisão do Plano de Cargos 8 

e Salários da UENF; 7- Assuntos Diversos. Estavam presentes os seguintes Membros: Prof. 9 

Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião, Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-10 

Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-11 

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e 12 

Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo 13 

Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José 14 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral 15 

de Administração. Compareceram como convidados, o Prof. Raul Lopez Palácio – Chefe de 16 

Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro 17 

de Castro – Prefeito do campus da UENF; Sr. André Rangel de Matos – Diretor de Informação e 18 

Comunicação. Após a Colação de Grau em separado, o Reitor informou que teve uma extensa 19 

agenda no Rio de Janeiro na semana passada. Participou de audiência na Comissão de Ciência e 20 

Tecnologia com o Secretário de Ciência e Tecnologia, Sr. Leonardo Rodrigues. Participaram da 21 

audiência o CEDERJ, UERJ, UEZO e também Gerson Lima, presidente da FAPERJ na atual 22 

Secretário de Ciência e Tecnologia, Sr. Leonardo Rodrigues que apresentou o novo plano para a 23 

SECTI.  Conversaram sobre a luta pelos duodécimos, reposição de pessoal e concursos. Perguntou 24 

ao Sr. César como estava a situação da cota financeira da Universidade, e foi informado que está 25 

boa e que todas as PDs foram pagas. O Reitor informou que a Universidade está comprando 26 

algumas coisas, que não puderam ser compradas, justamente por falta de cota financeira. Ainda 27 

falando sobre a agenda de reuniões no Rio de Janeiro, disse que na terça-feira à tarde esteve na 28 

SECTI, numa reunião de rotina, para apresentação de demandas para a Sr.ª Isabel, Secretária de 29 

Ensino Superior da SECTI. Na quarta-feira pela manhã estiveram na Cerimônia de entrega dos 30 

Termos de Outorga da FAPERJ, onde pôde ter uma conversa rápida com o Governador, e falar 31 

sobre os discursos do Deputado Kino Cochi, que propôs uma CPI das Universidades, e também 32 
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do deputado mais votado do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, ambos de 1º mandato, de 33 

quem foi obrigado a ouvir que as Universidades Estaduais são pontos de venda de drogas, o que 34 

traduz para o Reitor, mais uma vez, a necessidade do Governador vir até a Universidade para ver 35 

o que realmente a UENF faz. Considerou que na visita do Secretário de Ciência e Tecnologia à 36 

Universidade, foi conseguido impactar positivamente. Na quinta-feira à tarde, estiveram com o 37 

Secretário de Estado de Fazenda, onde algumas atividades da Secretaria passaram para a Casa 38 

Civil. O Reitor opinou que, como todos os Subsecretários vieram de São Paulo, num modelo 39 

paulista, esperava que as conversas fluíssem melhor, o que não ocorreu, ao contrário, a Assessoria 40 

elevou um pouco o tom da conversa, ao que ele respondeu não no mesmo tom, mas com firmeza. 41 

Continuou informando que o PROAP não pôde ser executado por falta do Superávit, e que o 42 

Planejamento saiu da Secretaria de Estado de Fazenda, que ficou só com a parte de execução 43 

orçamentária. Sendo questionado sobre o que seria cortado, disse que nada, então, acha que a 44 

Casa Civil deve nos convocar. O Prof. Raul informou a boa notícia dada pela Subsecretaria de 45 

Fazenda, é que vai sair o recurso para pagamento dos impostos, e que não foi disponibilizado o 46 

dinheiro dos convênios porque o Governo sofreu arrestos. Informou que o Deputado Bruno 47 

Dauaire esteve aqui como base do Governo, e disse que desautorizou os Deputados a fazerem 48 

declarações contra as Universidades. Sobre a proposta de Revisão de Plano de Cargos e 49 

Vencimentos, o presidente da Comissão, Prof. Carlos Rezende disse que os trabalhos tiveram 50 

início no ano passado e só foi finalizado esse ano, devido a dificuldade dos membros da Comissão 51 

em participar da reunião. O Prof. Carlos disse também que a Assessoria Jurídica da Universidade 52 

apontou alguns critérios frágeis e considerados questionáveis pela PGE – Procuradoria Geral do 53 

Estado. Citou o caso dos professores que voltam dos Congressos estimulados, e que os técnicos 54 

deveriam ser estimulados de alguma forma. Seguiu-se um pequeno debate sobre algumas ideias de 55 

Progressão de professores e Técnicos e alguns critérios que não foram considerados, e também a 56 

reposição do Corpo Técnico, por diversos motivos – aposentadoria, invalidez, falecimentos e 57 

outros. Foi sugerido também o reajuste dos valores dos cargos comissionados, que estão desde 58 

1996 sem aumento. O Reitor observou que já tem uma sugestão para o valor do auxílio 59 

transporte, e que para preencher a vaga de um Titular externo, tem que ser definido o perfil 60 

mínimo do candidato. Considerou que a ideia é divulgar para ser levado ao CONSUNI em abril. 61 

Sobre a questão de redução da carga horária dos Técnicos, o Prof. Carlos Rezende disse que esse 62 

assunto seria discutido diretamente com os deputados, porém o Reitor disse que realmente 63 

chegou a ter um projeto de lei, mas que não foi à frente. Voltando à pauta, o Reitor colocou as 64 

atas em votação, e a da 551ª Reunião Ordinária foi aprovada com duas abstenções e todas as 65 

outras (527ª, 534ª, 559ª, 560ª, 565ª e 571ª) foram aprovadas com uma abstenção. Passando para 66 
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o 4º ponto de pauta - CI CCT n.º 017/19 – Participação de Docentes em Projetos – 67 

Necessidade de Declaração da Instituição, o Reitor reconheceu que seria assunto para o 68 

COLAC, mas trouxe para ser debatido também no COLEX. O Prof. Rodrigo disse que são 69 

muitos projetos nessa condição, principalmente com a PETROBRÁS, onde ele ressaltou a 70 

necessidade do parecer do Jurídico, que a Instituição cobra isso.  A Prof. Rosana ressaltou que os 71 

professores que estiverem envolvidos em projetos de pesquisa, devem deixar registrado e que a 72 

contratação de professores para atividades específicas, pode ser fuga de sala de aula. Justificou 73 

sua fala com a frase do Prof. Darcy Ribeiro: “Quem não faz pesquisa, não ensina!” O Prof. Olney 74 

se propôs a participar de Pós-Graduação Lato-Sensu. Para o Reitor, o importante é deixar claro 75 

que é uma situação de excepcionalidade, sendo necessário definir número de horas plausíveis. E 76 

continuou sua fala lembrando que no ano passado foram aceitas todas as demandas apresentadas. 77 

A Prof.ª Marina ressaltou que temos Programas que utilizam nossos recursos humanos. Assim 78 

sendo, o Reitor quis saber de todos o que pode ser feito então para resolver essa questão, ao que a 79 

Prof.ª Marina respondeu que tem que se lançar mão da listagem dos bolsistas recém-doutores, 80 

para auxiliarem na Graduação. O Prof. Marcelo Gantos lembrou que esse tema suscitou muita 81 

discussão e pesquisa, porém a Prof.ª Rosana ressaltou que já é o 2º Edital de Recém-Doutor que 82 

coloca como critério para aprovação, o auxílio em sala de aula. Opinou que deve ser vista pelos 83 

bolsistas como uma oportunidade dada pela Universidade, e que podem comprovar suas horas em 84 

sala de aula por documento oficial. Após a exposição dos horários de aulas de Graduação e Pós-85 

Graduação, o Reitor opinou que a solução do levantamento da carga horária dos docentes 86 

apontada pelo Prof. Raul pode ser uma solução muito pertinente. Porque não está certo se todos 87 

estão na mesma consciência do esforço necessário para resolver esse problema. O Prof. Raul se 88 

lembrou da disciplina Desenho Técnico, que é uma discussão antiga, tendo vários problemas 89 

apontados, o que foi reforçado pelo Prof. Olney, inclusive o problema antigo de não 90 

cumprimento do horário. O Prof. Frederico sugeriu identificar técnico que possa dar aula de 91 

Desenho Técnico, e a Prof.ª Rosana pediu para identificar os Pós-Doutores que possuem bolsa da 92 

CAPES e quais aulas estão ministrando. O Reitor fechou o assunto pedindo o levantamento da 93 

carga horária dos docentes para a próxima quinta-feira, e vai se reunir com os coordenadores para 94 

discutir esse assunto. Passou para a discussão da priorização dos investimentos/obras, após os 95 

contingenciamentos no QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas pelo governo, que em sua 96 

opinião, devem ser as obras de acessibilidade, e no Custeio, a possibilidade de comprar material 97 

para as aulas de graduação. A Prof.ª Rosana perguntou sobre o Superávit do PROAP de 2017, 98 

lembrando que será necessário pedir a renovação do Convênio com a CAPES, e o Reitor 99 

respondeu que já sugeriu ao Secretário de Ciência e Tecnologia a liberação pelo Governador dos 100 
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R$ 600.000.000,00 que a FAPERJ tem. A Prof.ª Kátia sugeriu entrar na pauta do COLEX a 101 

prioridade dos gastos. O Reitor sugeriu para resolver o problema da permanência incômoda das 102 

crianças da comunidade circunvizinha na Universidade, a elaboração de projetos para serem 103 

rapidamente efetivados na prática. O Prof. Raul informou que a piscina já está pronta, e sugeriu 104 

que, ao invés de chamar a polícia, ocupar a piscina com essas crianças da comunidade para 105 

gastarem as energias que possuem e dar educação para mudar o comportamento delas, opinando 106 

que isso é responsabilidade de todos nós. A maioria dessas crianças têm os pais presidiários, ou 107 

são órfãos. A Prof.ª Teresa informou que tem um projeto de quadra com essas crianças, não de 108 

piscina, mas que os resultados são a longo prazo, e apresentou algumas propostas de solução para 109 

essa questão, tais como leitura de histórias feita por Jane da Biblioteca. Porém, para a Prof.ª 110 

Teresa, o mais importante é focar no positivo, no que se consegue avançar. Elas sonham como 111 

qualquer criança, muitas sonham até em ser veterinárias. O Prof. Olney informou que o Sr. 112 

Diogo, egresso da UENF, trabalha na Prefeitura, juntamente com o IFF, na área de teatro e 113 

musicalização, e está disposto a desenvolver esse trabalho aqui com essas crianças. O Prof. 114 

Frederico quis saber se a Universidade já está podendo comprar produtos controlados pelo 115 

Exército, ao que o Reitor respondeu que ainda não, mas com a Polícia Federal sim, já tem 116 

autorização. O Prof. Raul informou que para conseguir autorização do Exército, será necessário 117 

fazer um novo Projeto prevendo um paiol maior, com câmera e um administrador responsável 118 

pelo mesmo. Foram surgindo novas propostas alternativas, inclusive de melhor sinalização para os 119 

prédios da Universidade, pois os alunos estão perdidos. Finalizando o último ponto de pauta – 120 

Assuntos Diversos, o Reitor informou que a licitação para aquisição dos veículos sedã e L200 121 

está na fase final e também estão sendo vistos uma Van e um Micro-ônibus. O Prof. Raul 122 

informou que está sendo articulada junto à Secretaria Municipal de Saúde a ativação do posto 123 

médico com atuação de médicos, e também a possibilidade de interação com o CCZ – Centro de 124 

Controle de Zoonozes na solução do ataque de pragas. E nada mais havendo a ser tratado, o 125 

Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17 horas e 06 minutos. 126 
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