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ATA DA 610ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA) 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, às 14 1 

horas e 19 minutos, a sexcentésima décima Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da Universidade 2 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, que tratou da seguinte pauta: 1- Informes; 2- 3 

Situação da Universidade 3- Assuntos Diversos. Estavam presentes os seguintes Membros: Prof. Luis 4 

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

Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 6 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. 7 

Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José 8 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de 9 

Administração. Compareceram como convidados, Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do 10 

campus da UENF; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus/Macaé; Sr.ª Célia da Silva Caetano – 11 

secretária ad hoc. O Reitor iniciou a reunião informando que na segunda-feira, tudo que estava pendente 12 

de publicação no PRODERJ foi publicado. O Prof. Rodrigo perguntou se os Convênios também, e o 13 

Reitor respondeu que ainda estão em Arrecadação Própria na FUNDENOR. Disse ainda que no ano 14 

passado a Universidade ficou impedida de usar a arrecadação própria. A Prof.ª Rosana complementou que 15 

a venda de mudas também entra nessa conta. O Reitor continuou dizendo que foi a mesma coisa com os 16 

Convênios, que continuam tendo os recursos concentrados na FUNDENOR. O Sr. César ressaltou a 17 

necessidade de atualizar a operacionalização dessa conta, que antes não era acessada pela Universidade. O 18 

Reitor informou que a prioridade de gastar o recurso, será de quem o gerou, e deu como exemplo as GRE 19 

das taxas da Secretaria Acadêmica – SECACAD, que deverão ser gastas pela própria Secretaria 20 

Acadêmica. Continuou informando que a reunião com o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação foi 21 

cancelada e remarcada para quinta-feira. A Prof.ª Rosana deu vários informes: - Superávit de Convênio 22 

PROAP/CAPES – Saldo de 2017 e 2018 já foram levantados pela GCONV; - avaliação do CONFICT e do 23 

Congresso de Pós-Graduação pelo CNPQ; matérias especiais veiculadas na ASCOM e redes sociais sobre a 24 

importância desses dois eventos para a comunidade acadêmica e sociedade. Também convidou a Prof.ª 25 

Kátia para promoção do livro dela recém-lançado; informou a vinda do Presidente da CAPES e da ABC – 26 

Academia Brasileira de Ciência, e também sobre a presença da UENF no Evento Científico Mundial “Pint 27 

of Science – 2019”, e que posteriormente vai trazer a programação para o COLEX. A Prof.ª Rosana 28 

informou também que a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos está em vias de ser extinta, e que o 29 

Prof. Wanderley de Souza manifestou-se a favor da manutenção da FINEP e pediu à FUNDENOR um 30 

levantamento de todos os Convênios com a FINEP, para saber como está a situação, para um controle 31 

efetivo. Informou ainda que na sexta-feira a CAPES demitiu a Diretora de Relações Internacionais, e 32 

ressaltou que metade da pauta da reunião da semana que vem era com essa Diretoria, e não se sabe o que 33 
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vai acontecer. Em outro Informe, a Prof.ª Rosana falou sobre a intenção do MEC de recolher as bolsas que 34 

estão sem ocupação nas universidades “mal avaliadas”. O Prof. Marcelo informou que a Procuradoria do 35 

Ministério do Trabalho convocou cinco professores do CCH para prestar esclarecimentos e, para sua 36 

surpresa, a Procuradora não sabia que a UENF era uma Universidade Estadual achava que era Federal. O 37 

Prof. Olney informou que a PROEX está em plena semana de entrevistas com os candidatos a bolsas nos 38 

Projetos de Extensão . A PROEX já passou o quantitativo que cada projeto pode ter, e fará novas chamadas 39 

até o preenchimento do total das vagas, apenas com a exigência dos candidatos não poderem mudar de 40 

perfil. A Prof.ª Teresa informou da peça teatral patrocinada pela UENF sobre a vida do importante 41 

abolicionista Luiz Gama, que terá apresentação única no dia 10/05, às 20 horas, no Teatro Municipal 42 

TRIANON. Complementou dizendo que estarão disponíveis para retirada até quinta-feira às 18 horas, na 43 

PROEX, 100 ingressos de cortesia. Dando continuidade à reunião, o Reitor falou sobre o recurso de R$ 44 

10.000.000,00 para serem gastos com compras em Fonte 100, ressaltando que considerou muito alto o 1º 45 

levantamento dos pedidos de aparelhos condicionadores de ar para os Centros, precisando de uma 46 

confirmação dos mesmos. O Sr. César informou que ontem saíram os pregões da adaptação da parte 47 

elétrica dos Centros, extintores de incêndio e bebedouros e o próximo que contemplará os postes e 48 

geradores está marcado para o dia 21/05. Perguntado sobre o pregão para internet, o Sr. César respondeu 49 

que essa semana será enviado e esclareceu que precisará ser refeito, por erro nas cotações enviadas pelas 50 

firmas. O Prof. Víctor Hugo reclamou que está sem internet e sem telefone direto, ao que o Reitor 51 

explicou que o serviço de telefonia não tem jeito, é por adesão ao Contrato da OI do Estado, e reconheceu 52 

que se forem realmente disponibilizados os 50 MB para Macaé, já seria uma solução. O Prof. Marcelo 53 

perguntou se já tinha encaminhamento para o CONSUNI, e se a dedicação exclusiva estava na pauta. O 54 

Reitor respondeu que sim e será Extraordinário, no dia 17/05, e considerou importante simbolicamente 55 

uma revogação da decisão anterior. Para o Prof. Rodrigo é mais importante a regulamentação do que é 56 

Dedicação Exclusiva. A Prof.ª Teresa convidou para a visita de um grafiteiro francês que estará na 57 

Universidade pela Extensão, fazendo oficinas com jovens do Centro Comunitário da Margem da Linha, no 58 

Conjunto Habitacional de Ururaí e na Casa Duna, em Atafona. Na segunda-feira, ele estará  no CCH, 59 

fazendo várias intervenções artísticas – parede da sala da Prof.ª Rosallee – VIDA ATIVA e no Prédio do 60 

CCH. Na quinta-feira, projeção na Sala de Vidro/CCH e Mostra de Extensão. A Prof.ª Rosana quis saber 61 

se existe a possibilidade dele fazer um mural numa parede das Pró-Reitorias e a Prof.ª Teresa informou os 62 

dias e horários que ele estará aqui na UENF. E nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a 63 

presença de todos e encerrou a Reunião às 15 h e 43 min. 64 

 

Prof. Luis Cesar Passoni    Célia da Silva Caetano 

         Reitor                                                             Secretária ad hoc 


