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ATA DA 611ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, ocorreu na Sala de Reuniões da Reitoria, às 14 1 

horas e 25 minutos, a sexcentésima décima primeira Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

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

Colação de Grau em separado; INCLUSÃO - Elaboração do PPA – (2020/2023) e da LOA – 4 

ASPLAN; 2- Informes; 3- ASCOM; 4- Situação da Universidade; 5- Compras; 6- Assuntos 5 

Diversos. Estavam presentes os seguintes Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-6 

Reitora, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª 7 

Valdirene Gomes, representando a Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; 8 

Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski 9 

Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof.ª Maria Raquel Garcia Veja, representando o Prof. Rodrigo 10 

Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José 11 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de 12 

Administração. Compareceram como convidados, Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da 13 

AgiUENF; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da UENF; Prof.ª Helena 14 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Renata Maria Parente do Couto – Assessora de 15 

Planejamento; Sr. Carlos Vítor – Gerente de Comunicação; Sr. André Rangel de Matos – Diretor de 16 

Informação e Comunicação. Após a Colação de Grau em separado das alunas Kamila Stellet – Medicina 17 

Veterinária, Kathia Lumbreras Gallo – Licenciatura em Pedagogia, Mayara Cristina de Freitas Correia – 18 

Licenciatura em Ciências Biológicas e Vanessa Marins Amado Henriques – Ciências Sociais, a Prof.ª 19 

Teresa iniciou a reunião informando que recebeu do Prof. Passoni a incumbência de pedir aos presentes 20 

autorização para incluir na pauta a explanação da Sr.ª Renata da ASPLAN, como uma introdução à 21 

elaboração do PPA – (2020/2023) e da LOA, no que todos concordaram. A Sr.ª Renata disse que será 22 

preciso aguardar a publicação do Calendário Oficial, que ainda não foi publicado no Diário Oficial do 23 

Estado do Rio de Janeiro – D.O.E.R.J. O QDD tem como referência o que foi aprovado no CONSUNI 24 

do ano passado, que teve corte em Investimento e Pessoal, mas o Custeio foi todo aprovado. Saindo o 25 

calendário, vai ser a aprovação do PPA – Plano Plurianual e LOA – Lei Orçamentária Anual, e o QDD 26 

já é conhecido. Esclarecendo a questionamentos de alguns presentes, a Sr.ª Renata disse que o PPA é 27 

uma visão mais macro, com um nível maior de detalhamento. A Prof.ª Kátia disse sentir falta de um 28 

feedback do que está sendo executado, e deu como exemplo as obras previstas no QDD. A Sr.ª Renata 29 

disse que possivelmente na próxima semana enviará os cálculos para os Diretores de Centro e para a 30 

GRH, pois para a Prefeitura já tinha enviado. Explicou que o novo QDD tem que ser alimentado, senão 31 

ficarão os quatro anos sem fazer nada. O TCE checa em primeiro lugar se aquela atividade orçamentária 32 

tem previsão no PPA. A Prof.ª Teresa informou que o Reitor está hoje na ALERJ com outros Reitores 33 
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de Universidades Estaduais e Federais e com os Presidentes das Agências de Fomento, na Comissão 34 

Permanente de Ciência e Tecnologia. O Sr. Carlos Vítor, da ASCOM, disse estar encontrando muita 35 

dificuldade para divulgar os feitos da UENF nas redes sociais, devido a incompatibilidade na velocidade 36 

das informações. O Prof. Olney sugeriu divulgar vídeos ou pequenos clips do que está sendo feito na 37 

Universidade. O Sr. Carlos Vítor informou que fez um vídeo com os alunos do Curso de Zootecnia, 38 

que foi divulgado ontem no dia do Zootecnista. A intenção é aumentar o número de seguidores da 39 

UENF, mas precisamos reforçar o nosso site. Lembrou também da utilização do logo da UENF nos 40 

cartazes de divulgação. Disse que serão iniciados os eventos itinerantes da ASCOM na próxima 41 

segunda-feira. Enfatizou que precisar muito da colaboração de todos na divulgação da UENF. O Prof. 42 

Molina lembrou que no evento de lançamento do livro do Prof. Alcimar, quem apresentou não 43 

conseguiu falar o nome da UENF corretamente! A Prof.ª Valdirene informou sobre o evento “Pint of 44 

Science”, Evento Científico que acontece simultaneamente no mundo inteiro, do dia 20 ao dia 22/05, 45 

que em Campos será nos Bares e Restaurantes Sagritos, Antônio e Armazém, e pediu que os Centros 46 

divulgassem. O Sr. Rogério informou que na quarta-feira, dia da paralisação, o Restaurante 47 

Universitário irá funcionar somente para o almoço. Informou também, que uma pessoa furtou quatro 48 

extintores de incêndio no CCTA, durante o dia, e à noite voltou para novo furto, mas como a vigilância 49 

já estava avisada pegou o cidadão em flagrante, chamou a polícia e foi para a Delegacia registrar 50 

ocorrência. Pediu para quando notarem alguém suspeito, avisar à Prefeitura. A Prof.ª Kátia considerou 51 

como problemático o livre acesso de vendedores ambulantes aqui no campus sem identificação. O Sr. 52 

Rogério confirmou que no prédio onde houve o furto não tinha nenhuma câmera. A Prof.ª Teresa 53 

também considerou o fato da Universidade não ter como controlar a entrada de carros, pois a guarita não 54 

funciona. Também ressaltou que essa troca constante dos funcionários da FERTHYMAR nos setores, 55 

dificulta muito o reconhecimento de pessoas estranhas circulando nos setores.  O Prof. Marcelo Gantos 56 

informou que a Biblioteca do CCH é a única que funciona corretamente com bibliotecária, espaço de 57 

estudo, mas o pessoal está usando a biblioteca como espaço de espera dos ônibus, por funcionar até às 58 

22 horas, só que tem somente uma bolsista, e não tem como dar conta de vigiar todos que entram na 59 

biblioteca. O Prof. Olney pediu ao Prof. Marcelo mandar as vagas para verificar a disponibilidade de 60 

bolsista para atendê-lo e ressaltou a necessidade de relatório e supervisão do Diretor de Centro. O Prof. 61 

Marcelo sugeriu Voluntários (3ª Idade); “Amigos da Biblioteca”. A Prof. Teresa passou para outro 62 

ponto de pauta – Prazo das compras. O Prof. Olney lembrou que se alguém não enviou, vai atrasar o 63 

pedido de todos. O Sr. César complementou informando que na 2ª feira será o prazo final, e quem 64 

enviar depois desse prazo, vai ter o seu pedido cortado. Lembrou que ainda tem a dificuldade do 65 

Sistema SIGA. O Prof. Marcelo Gantos perguntou sobre o Edital dos Concursos, que parece estar claro 66 

que tem que ter doutorado, e o Sr. César esclareceu que no Edital para o LTA – Engenharia de 67 

Alimentos, o item 1.1- é a exigência da formação em Doutorado. A Prof.ª Teresa passou para outro 68 

ponto de pauta – Situação da Universidade, e quis saber como estão às discussões nos Centros a 69 
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respeito do PCV e da D. E. para o CONSUNI Extraordinário do dia 17/05, ao que a maioria dos 70 

presentes respondeu que estão participando de algumas discussões. Na opinião do Prof. Olney, se não 71 

houver essa discussão, esse CONSUNI está interligado ao outro, e considerou que a maioria vai 72 

permanecer a favor da D. E. – Dedicação Exclusiva. A Prof.ª Kátia opinou que o impacto na Folha de 73 

Pagamentos, com a passagem de Professor Associado para Titular, seria muito grande. Em relação à 74 

forma de eleição dos Reitores, a Prof.ª Teresa opinou que a discussão está avançando bem, e que o 75 

Governador assumiu em plenária o compromisso de empossar os Reitores eleitos. O Prof. Olney 76 

considerou a vinda do Governador à UENF, e a Prof.ª Marina informou a revogação do CODERJ 77 

publicado hoje no D.O.E.R.J. E nada mais havendo a ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença 78 

de todos e encerrou a Reunião às 15 h e 32 min. 79 

 

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

               Vice-Reitora                                                                           Secretária ad hoc 


