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ATA DA 604ª (SEXCENTÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

– UENF 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quinze 1 

minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria, ocorreu a sexcentésima quarta reunião do 2 

Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta: 1 - Colação de grau em separado; 2 - 3 

Informes; 3 - Aprovação das atas das 527ª, 534ª, 551ª, 559ª, 560ª, 565ª e 571ª reuniões do 4 

Colegiado Executivo; 4 - Visita do Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação; 5 - Situação 5 

da Universidade; 6 - Assuntos diversos. Estavam presentes, Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto 6 

Faria – Vice-Reitora, que presidiu a reunião, Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 7 

Extensão e Assuntos Comunitários, Prof.ª Katia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB, 8 

Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre, representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor 9 

do CCT, Prof. Nilo Lima de Azevedo, representando o Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor 10 

do CCH, Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA, Sra. Aline Cerqueira 11 

Barbosa Vitoi Fonseca, representando o Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor da DGA; 12 

como convidados Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio – Chefe de Gabinete da Reitoria e Prof.ª 13 

Helena Kiyomi Hokamura, Diretora do Hospital Veterinário. A Prof.ª Teresa Peixoto iniciou 14 

a reunião com a cerimônia de colação de grau. Cumpridos os juramentos profissionais, a 15 

Prof.ª Teresa Peixoto impôs os graus de: Licenciada em Química, para Lívia Lisboa 16 

Cabral; Engenheiras Metalúrgicas para Laís Couto dos Santos e Priscila Pinheiro Pereira; 17 

Licenciada em Pedagogia para Tania Valeria Martins dos Santos Pinheiro; e Bióloga para 18 

Cintia Lopes Nogueira. Encerrada a cerimônia, passou aos demais itens da pauta. Item 2: 19 

O Prof. Nilo de Azevedo disse que houve um vazamento na biblioteca do CCH, e 20 

agradeceu a Prefeitura da UENF pela presteza no serviço. A Sra. Aline Fonseca lembrou 21 

que os servidores devem fazer o recenseamento no mês de aniversário, sob risco de ter o 22 

pagamento de salário cortado. O Prof. Raul Palacio disse que as bolsas foram pagas. 23 

Os salários estão previstos para o próximo dia 15. Sobre a licitação do serviço de 24 

manutenção de ar condicionado, disse que a empresa vencedora não apresentou todos 25 

os documentos. A segunda colocada apresentou toda a documentação necessária. A 26 

Sra. Aline Fonseca disse que a primeira colocada entrou com recurso. Item 3: Alguns 27 

membros não conseguiram ler as atas, e a Prof.ª Teresa Peixoto retirou esse item da 28 

pauta. Item 4: A Prof.ª Teresa Peixoto disse que o Secretário esteve na Universidade de 29 

manhã. Reuniu-se com a Reitoria e as Pró-Reitorias. Apresentamos a produção da 30 

UENF, os resultados obtidos, os Programas, os rankings, o que construímos e o que é a 31 

Universidade. Também apresentamos as questões que afligem a instituição. Disse que o 32 

Secretário causou uma boa impressão. Levamos o Secretário para conhecer a centrífuga 33 

geotécnica do CCT, o novo microscópio do CBB e o Hospital Veterinário, e isso causou 34 

uma boa impressão nele. Observou que a SECTI emitiu uma nota sobre a visita do 35 

Secretário. A Prof.ª Helena Hokamura observou que o Secretário ouviu com atenção e 36 

se colocou à disposição para fazer o que for possível. Ele afirmou que não há proposta de 37 

privatizar a Universidade. O Prof. Raul Palacio disse que conversou sobre 38 

enquadramento e concursos, e o Secretário vai apoiar essa pauta. Também apoia a 39 

incorporação da Escola Agrícola. Fizemos uma reunião com representantes dos 40 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

sindicatos e associações de servidores. Os representantes falaram e o Secretário 41 

respondeu a todos. Sobre as bolsas, ficou estabelecido que terão valor de meio salário 42 

mínimo. O Prof. Raul Palacio disse que recebemos quase dois milhões de reais em 43 

emendas federais, porém não conseguimos usar a maior parte desses recursos por 44 

problemas com o FNDE. O Secretário colocou a disposição um deputado federal para 45 

olhar essa situação. A Prof.ª Teresa Peixoto disse que o Secretário ter vindo conhecer a 46 

UENF no início do mandato é um bom passo. Ele almoçou no Restaurante Universitário, 47 

visitou laboratórios e viu os alunos trabalhando e pesquisando. Item 5: O Prof. Raul 48 

Palacio disse que os alunos chegam no dia 11. Temos que ter uma programação para 49 

recebê-los e falar sobre o trote. Preocupa-se com trotes vexatórios e entende ser 50 

necessário passar informações aos alunos, dizer que participar do trote não é obrigatório 51 

e que tem que haver respeito. Elogiou a iniciativa de doação de sangue. A Prof.ª Katia 52 

Valevski disse que faltam professores para disciplinas como Fundamentos da Ciência da 53 

Computação e Cálculo. O Prof. Frederico Straggiotti disse que há possibilidade de fazer 54 

turmas maiores. O Prof. Raul Palacio disse que se preocupa com a capacidade de 55 

atendimento a turmas muito grandes. Observou que o índice de reprovação aumenta em 56 

turmas grandes, principalmente em Cálculo e Química. O Prof. Oscar La Torre disse que 57 

a PROGRAD se comprometeu com mais uma vaga para Cálculo e outra para 58 

Fundamentos da Ciência da Computação. Disse que está preocupado com o curso de 59 

Ciências da Computação, ponderou que o curso só deveria abrir se houvesse capacidade 60 

de atender os primeiros dois anos e observou que os concursos não estão acontecendo. 61 

O Prof. Nilo de Azevedo disse que o curso foi aprovado, e observou que o CCH oferece 62 

disciplinas para outros Centros e não recebe disciplinas dos demais. O Prof. Oscar La 63 

Torre disse que quando a Licenciatura cria curso o LCMAT sempre destina um professor 64 

para ministrar disciplinas. Disse que o CCH não solicitou uma vaga, e não há como 65 

atender dessa forma. Observou que há falta de professores, e que uma professora 66 

faleceu recentemente. O Prof. Raul Palacio disse que os alunos presenciais poderão 67 

fazer Pré-Cálculo à distância, e que vai conversar com a Pró-Reitora de Graduação. A 68 

Prof.ª Teresa Peixoto disse que reconhece as carências e ponderou que temos que 69 

resolvê-las em colaboração. Disse que vai conversar com a Pró-Reitora de Graduação 70 

para tentar reverter essa situação. O Prof. Raul Palacio disse que a tendência é ter mais 71 

problemas dessa natureza, pois os professores estão envelhecendo. Ponderou que 72 

podemos colocar pelo menos um bolsista de apoio por vaga faltante, para contribuir para 73 

a resolução desse problema. A Prof.ª Teresa Peixoto disse que a questão não é 74 

somente sobre a falta de professor, também é sobre a qualidade do ensino. O Prof. 75 

Frederico Straggiotti disse que professores das engenharias podem dar essas matérias, 76 

e que ele já ministrou matérias básicas distintas de sua formação quando houve 77 

necessidade. A Prof.ª Teresa Peixoto disse que o que fizemos até aqui demonstra nossa 78 

capacidade de enfrentar crises. Há sequelas, no entanto. Devemos sempre lembrar isso e 79 

falar sobre isso. O Prof. Olney Motta disse que vários servidores quiseram sair da UENF 80 

por causa desses problemas. Resistimos muito e superamos. A Prof.ª Teresa Peixoto 81 

disse que essa luta ficará na nossa história. Há pessoas que estão lidando com as 82 

consequências até hoje. Espera que esse ano seja melhor e que a nova Reitoria tenha 83 

melhores condições para trabalhar. O Prof. Raul Palacio lembrou que durante a crise 84 
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entregamos cestas básicas para que servidores não passassem fome. A Prof.ª Helena 85 

Hokamura relatou reflexos da crise no Hospital Veterinário e ponderou quais impactos 86 

nossas ações produzem na sociedade. A Prof.ª Teresa Peixoto agradeceu a presença 87 

de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas em ponto. 88 

 

 

 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria                               Lucas Murara Francelino 

                   Vice-Reitora                                                         Secretário ad hoc 


