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ATA DA 609ª (SEXCENTÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO – UENF 

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

às 14 horas e 19 minutos, a sexcentésima nona Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, que tratou da seguinte 3 

pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das Atas – 535ª e 547ª Reuniões Ordinárias; 3- Situação 4 

da Universidade; 4- Assuntos Diversos. Estavam presentes os seguintes Membros: Prof.ª 5 

Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika 6 

Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes, representando a Prof.ª Rosana 7 

Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor 8 

de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do 9 

CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT;  Prof. José Frederico Straggiotti Silva 10 

– Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. 11 

Compareceram como convidados, Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; 12 

Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da UENF; Prof. Victor Hugo 13 

Santos – Diretor do Campus/Macaé; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; 14 

Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria e Sr. Lucas Murara 15 

Francelino – Chefe de Secretaria da Reitoria. A Prof.ª Teresa iniciou a reunião informando que 16 

recebeu a CI do Prof. Frederico do CCTA pedindo prorrogação do prazo para enviar a lista de 17 

materiais para compras na fonte 100, e ressaltou que foi conversado com o Reitor que os pedidos 18 

em atraso podem ser enviados até 15 de maio, e que à medida que forem chegando, os pedidos 19 

serão inseridos no sistema dentro do total dos orçamentos de cada Centro. Porém, os pedidos que 20 

chegarem ao último momento, podem ter o atendimento prejudicado. O Prof. Rodrigo disse que 21 

o do CCT já está pronto, todos os Laboratórios já enviaram, mas em conversa com Márcio da 22 

GCOM, foi informado que era para fazer por categoria, mas falou com Aline da DGA, que 23 

poderia enviar direto para ela, o que ele vai fazer. O Prof. Marcelo solicitou que toda a sua fala 24 

ficasse registrada em ata, pois como não estava presente na Reunião anterior, foi feita a divisão 25 

dos recursos pelos Centros, porém gostaria que o CCH tivesse tido uma maior participação, pois 26 

em sua opinião a divisão não foi justa, não contemplando o número total de alunos, não levando 27 

em conta os do CEDERJ. Dessa forma, o CCH foi injustiçado, pois tem muito mais alunos que o 28 

considerado. Lamentou a sua ausência, mas ressaltou a injustiça com o CCH, como ocorreu em 29 

outras administrações. O Prof. Marcelo também considerou que foi cobrado da secretaria do 30 
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CCH um esforço sobre-humano para que dessem conta de apresentar a listagem da compra em 31 

Fonte 100, e agora alguns membros pedem para que o prazo seja estendido, o que para ele 32 

também não é justo. Prazo é prazo e tem que ser cumprido. A demanda que conseguimos 33 

apresentar não é real, não houve tempo hábil, e se a data não vale mais, vamos pedir também 34 

para mudar o valor. A Prof.ª Kátia, que também estava ausente, pois estava em férias, e por um 35 

equívoco da Direção do CBB, sua substituta não foi convocada, lamentou não estar presente, 36 

pois há tempos já tinha uma proposta pronta, mas como ainda não havia nenhuma sinalização de 37 

divisão real, não tinha trazido ao Colegiado. Diante das datas estipuladas, não vai ter tempo hábil 38 

para um novo estudo das demandas, sendo esse o motivo dela ter sido uma das que pediu 39 

dilatação do prazo. O Prof. Olney tomou a defesa das decisões tomadas, considerando não só a 40 

ausência do Reitor, como o fato de todos estarem juntos na Administração. Considerou que 41 

houve muita discussão, que nada foi decidido em cima da hora, e aproveitou o momento para 42 

informar que foram contemplados 134 Projetos de Extensão no último Edital, e que se tiver que 43 

apresentar pedidos para todos eles com o código SIGA, vai ser muito complicado, mas vai ter 44 

que ser feito. Continuou sua fala opinando que, o fato do Secretário de Ciência, Tecnologia e 45 

Inovação estar evitando o Reitor e o Prof. Raul, está nos evitando, porque a UERJ e a UEZO 46 

pouco fazem. Considerou também que um Centro que tem menos projetos que outro, não deve 47 

ficar com o mesmo quantitativo de recursos, e que a PROEX já fez a divisão do seu recurso no 48 

valor de R$ 1.000.000,00. Para o Prof. Marcelo Gantos, nessa distribuição de bens e recursos, 49 

os critérios são sempre injustos. Disse que entendia a relação de amizade e boa-fé entre os 50 

Membros do Colegiado, mas quando se deu a ciência dos valores, não estava presente. O Prof. 51 

Olney sugeriu ao Prof. Marcelo que todos os Centros já tivessem uma projeção de compras 52 

pronta, com todo o material cadastrado no SIGA, para quando surgir algum recurso, já estar tudo 53 

pronto. A Prof.ª Teresa disse que o recurso aparece de repente, e informou que ela, quando foi 54 

Diretora, não recebeu, e nem outros diretores de Centro, nem um real em 4 anos, muito menos 55 

uma quantia dessa monta para compra de material permanente. Concordou com a sugestão do 56 

Prof. Olney que temos que estar com os nossos orçamentos prontos, e é assim, dessa forma que 57 

vai funcionar com os Duodécimos. O Sr. César ressaltou que esse valor foi uma surpresa para a 58 

administração, é o exercício de casa, que se não for feito, no final do exercício o Governo vai 59 

fazer que nem no ano passado, que liberou R$ 40.000.000,00 para serem gastos em 3 dias! 60 

Exercício esse para ser pontuado principalmente a respeito de prazo. Como ontem não pôde 61 

participar de uma reunião aqui, ressaltou que quando um atrasa para enviar o pedido, atrasa para 62 

todos. O SIGA não funciona direito, e o prazo é até 15/05. Não conseguimos fazer compras com 63 
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celeridade. Todos os contratos, todas as dispensas, tudo começa na Compra, e o pessoal de lá 64 

está fazendo uma força tarefa para trabalhar a demanda do ano passado, tudo em forma de 65 

pregão, onde as atas estão sendo trabalhadas, não foram perdidas. Fora das atas, foram os 66 

aparelhos condicionadores de ar. O Prof. Olney opinou que achar que a compra de produto 67 

exclusivo é mais rápida, é ilusão, pois também ele tem que ser cadastrado no SIGA. O Sr. César 68 

considerou que o CODERJ é um órgão que não tem como trabalhar em todos os processos do 69 

Estado, temos 11 processos lá, onde 4 são de manutenção do ano passado. Estão “fechando as 70 

torneiras”, e limitando a nossa capacidade de gestão, porque todas as publicações têm que ser no 71 

D.O.E.R.J., e eles estão sustando. O Prof. Molina opinou que esse é o real motivo da ida do 72 

Reitor e do Chefe de Gabinete ao Rio, não é uma questão pessoal, mas sim de sufoco 73 

institucional. A Prof.ª Teresa complementou que essa ida ao Rio foi exatamente para tentar 74 

resolver todas essas questões, e o Reitor está em uma reunião com todas as vinculadas – UERJ, 75 

UEZO, FAPERJ, CEDERJ. Continuando os informes, o Prof. Olney considerou que nesse 76 

momento, ou se quebra os contratos e tem problemas até a renovação, ou, por exemplo, o 77 

Campus Macaé fica à mingua. Além de estrangular, temos que sempre antever esses ataques. 78 

Para o Prof. Marcelo a Universidade está enfrentando uma conjuntura muito densa, e sugeriu 79 

incluir na pauta do CONSUNI Extraordinário uma análise de conjuntura, para divulgar de uma 80 

forma clara para toda a comunidade universitária. A Prof.ª Teresa informou que diante dessa 81 

situação complicada, vamos fazer um COLEX na 2ª feira, pela manhã, às 9 horas, porque na 82 

terça e na quinta-feira, o Reitor e o Chefe de Gabinete irão novamente ao Rio. Passou para a 83 

discussão da Comissão de Fiscalização do Contrato de Segurança, onde o Sr. Rogério informou 84 

que o Prof. Frederico já enviou os nomes para essa Comissão, mas que ainda estão faltando os 3 85 

nomes para a Comissão de Fiscalização de Áreas Verdes. A Prof.ª Teresa passou para outro 86 

informe sobre o recolhimento dos cilindros da White Martins, dizendo que tem uma listagem dos 87 

cilindros e dos locais onde se encontram. Falou também do recebimento de uma nota fiscal na 88 

Reitoria da empresa Merck, onde consta somente o valor sem identificação do pesquisador 89 

responsável, nem do produto referente. O Sr. César complementou a informação de que isso 90 

está acontecendo de maneira muito recorrente. O Sr. Rogério falou da previsão do pregão da 91 

adequação elétrica do CCTA, CCH e Reitoria; manutenção de extintores de incêndio; aquisição 92 

de superpostes, novos contêineres de lixo, e novos bebedouros. Seguiu-se um pequeno debate 93 

sobre a falta de iluminação nos estacionamentos, necessidade de replantio das árvores, podas e 94 

outros assuntos correlatos. O Prof. Olney falou sobre a corrida dos professores para submeter 95 

projetos de extensão no último edital, onde 134 Projetos foram aprovados. O professor também 96 
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informou de sua eleição como Coordenador da Regional Sudeste do FORPROEX – Fórum de 97 

Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras, durante o 52º 98 

Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras da 99 

Região Sudeste, realizado em Resende – RJ, sendo parabenizado por todos os presentes. 100 

Explicou que anualmente há uma troca dessa coordenação, mas a ameaça de mudança na forma 101 

de eleição dos Reitores está trazendo muitos conflitos nas Universidades, e o papel da Extensão é 102 

crucial nesse momento. São os bolsistas que mostram o que a gente tem. Em sua ida à Brasília, 103 

no próximo Fórum de Pró-Reitores de Extensão vai confirmar se a UENF é a única Universidade 104 

do Brasil que tem bolsista na categoria de Universidade Aberta, que ele acha que sim. Em sua 105 

opinião, o grande desafio é mostrar para a sociedade o que está sendo feito aqui, porque para ele, 106 

o governo sabe muito bem. O Sr. César informou que o SISPATRI inicia na quinta-feira, 02/05 107 

e os servidores terão um prazo de 30 dias para atualização dos dados. Vai ser divulgado pela 108 

ASCOM, e também será divulgado quem não fez o recenseamento e ficou sem pagamento. A 109 

Prof.ª Teresa colocou as atas em aprovação, e a 535ª foi aprovada por unanimidade, e a 547ª, 110 

aprovada com 2 abstenções. A Prof.ª Teresa passou para o próximo ponto de pauta – Situação 111 

da Universidade, reconhecendo que não há estabilidade. O Prof. Olney falou da intenção do 112 

governo estadual em mudar a forma de eleição dos Reitores por uma lista tríplice, como é nas 113 

Universidades Federais, mas sobre essa questão o Reitor já está se movimentando. A Prof.ª 114 

Teresa lembrou também do pedido de uma CPI das Universidades, orçamento escasso para 115 

fomento na Área de Humanas, muitos manifestos, alguns muito duros. O Prof. Marcelo voltou a 116 

falar no envio de documento solicitando inclusão de pauta no CONSUNI. A Prof.ª Marina 117 

informou o recebimento de uma ligação do Diretor da UFF pedindo ajuda, com a cessão de 118 

espaço para aulas, no 2º período de 2019 – 20 salas (noturno) e 10 salas (diurno), com 119 

capacidade aproximada para 60 alunos. O Sr. Rogério informou que no P-10 cada Centro tem 4 120 

salas disponíveis no Térreo, o segundo piso ainda não é utilizado, mas a única objeção é que a 121 

rede elétrica não suporta todos os aparelhos condicionadores de ar ligados, e cai 122 

automaticamente. A Prof.ª Marina informou também a existência de um Convênio de 123 

mobilidade estudantil entre a UENF, a UFF e a UFES. A Prof.ª Teresa lembrou do prédio da 124 

antiga FAFIC – Faculdade de Filosofia de Campos, que está fechado por dívidas, talvez há uns 3, 125 

4 anos, mas em perfeito estado de conservação, podendo ser utilizado nesse momento pela UFF. 126 

A Prof.ª Helena também informou que o Hospital Veterinário possui 3 salas disponíveis à noite. 127 

O Prof. Frederico disse que o CCTA está bastante ocioso à noite. A Prof.ª Marina informou 128 

que tem o catálogo do SIGA em Excel, que vai enviar para quem se manifestou, e solicitou aos 129 
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Centros o levantamento da disponibilidade de salas de aula por escrito. E nada mais havendo a 130 

ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião às 15 h e 39 131 

min. 132 

 

 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria    Célia da Silva Caetano                                                                                                                                                                                                             

Vice-Reitora                                                               Secretária ad hoc 


