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 DA ATA DA 612ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

14 horas e 20 minutos, a sexcentésima décima segunda Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

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

Informes; 2- INCLUSÃO – Aprovação da Minuta de Ata da 609ª Reunião Ordinária; 3- Situação 4 

da Universidade; 4- Compras; 5- 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 Suzuki – Pró-6 

Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney 7 

Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales 8 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Edson Correa da Silva, representando o Prof. Rodrigo Tavares 9 

Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico 10 

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

Compareceram como convidados, Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da 12 

UENF; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da 13 

Casa de Cultura Villa Maria; Prof. Victor Hugo Santos – Chefe do Campus de Macaé; Sr. André Rangel 14 

de Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Lucas Murara Francelino – Chefe de Secretaria da 15 

Reitoria e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. A Prof.ª Teresa iniciou a reunião informando 16 

que o Reitor está no Rio participando de reuniões da Rede Rio.  Na reunião será debatido o assunto 17 

FAPERJ, que muito interessa à Universidade. Nessa reunião, além da Comissão Permanente de Ciência e 18 

Tecnologia, estão deputados, inclusive federais, tudo em função da problemática que tem atingido todos 19 

esses entes, como cortes de verbas e outros. O Sr. Rogério disse que os prédios do CCT, CCH, CBB e 20 

CCTA foram muito prejudicados com as chuvas, os telhados foram alagados, ocasionando muitos 21 

vazamentos. Esses prédios têm modelo antigo de telhado, o que não acontece muito nos prédios P-4 e P-22 

5, que já possuem espaço de movimentação para manutenção. O Reitor está fazendo contato com a 23 

EMOP, tentando autorização para a execução das obras, e entre elas está à reforma dos telhados. Ontem e 24 

hoje os telhados ainda se encontram molhados, não permitindo que possamos fazer nada, mas em breve já 25 

poderemos executar consertos de emergência. Em outro informe, o Sr. Rogério disse que na segunda-26 

feira, de 7 às 14 horas haverá interrupção da energia elétrica na Universidade, exceto para o Centro de 27 

Convenções e Hospital Veterinário. O Prof. Carlos Maurício conseguiu verba para a construção de um 28 

laboratório, e a firma precisa desligar a rede de alta tensão. O Prof. Edson perguntou se vai ter mesmo o 29 

financiamento de manutenção, para os laboratórios fazerem suas listas de prioridade, pois reconheceu que 30 

já foi falado com a ASMAN e a Prefeitura, mas já se sabe que não existe recurso. O Sr. Rogério 31 

informou que as telhas já estão sendo trocadas, mas para mudança do layout, será necessária uma obra. O 32 

Prof. Edson deu o exemplo da manta que precisa ser ajeitada. O Prof. Olney informou que na quarta-33 
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feira foram à Comunidade de Espírito Santinho, onde pôde mostrar o nosso projeto de extensão, com um 34 

ônibus de 40 lugares lotado de alunos e professores, numa viagem muito gratificante. O Sr. André 35 

informou que todos os sistemas internos estão disponíveis, após o servidor ter queimado. A partir de 36 

agora será efetuado um backup diário de 20 as 8 horas, e essa informação será veiculada pela ASCOM. O 37 

Sr. César informou que haverá novo pregão de geradores, depois que o outro foi suspenso. O pregão de 38 

computadores-nobreak será feito novamente, porque não atendeu às especificações. No quesito veículos, 39 

o único que está fora, por enquanto, é o Micro ônibus. Os materiais de Macaé foram atendidos agora 40 

nessa compra. Informou também que a demanda dos Centros está em cerca de R$ 6.000.000,00. A Prof.ª 41 

Kátia perguntou se os Contratos de Manutenção já tinham sido assinados. O Sr. César informou que o 42 

órgão CODERJ perdeu as funções de fiscalização que tinha antes, ficando somente responsável por RP e 43 

quatro processos ainda não voltaram. A Prof.ª Marina informou que a Universidade tem poucos 44 

convênios de Mobilidade Estudantil, um deles com a UFF e IFF. O Prof. Marcelo informou que foi 45 

fomentada no CCH a discussão entre os coordenadores de curso e chefes de Laboratório, agendamento 46 

com Marina e Teresa. O Prof. Olney ressaltou a importância de aproveitar essa tendência de creditação 47 

da extensão, esse tipo de convênio vai permitir intercâmbio com projetos de extensão. A Prof.ª Teresa 48 

reforçou a importância até do caráter político. A Prof.ª Rosana informou o corte pela CAPES de mais ou 49 

menos cinco mil bolsas ociosas. Disse que pediram revisão, porque as vagas não estavam ociosas e sim 50 

aguardando a abertura do SAC – Sistema de Acompanhamentos de Concessões da CAPES. Informou que 51 

após essa argumentação o sistema foi reaberto com as bolsas de volta, e que estão correndo para realocar 52 

essas pessoas. Informou ainda que  a CAPES vai cortar de 30% a 70% das bolsas dos programas nota 3 e 53 

nota 4, o que representa mais de 30% dos Programas das Estaduais. As universidades já analisarão no 54 

encontro de 5ª feira em Salvador o tamanho do impacto desses cortes, ao que a Prof. Teresa ressaltou 55 

que não será só na Ciência, mas também na área Econômica. O Prof. Marcelo quis saber da 56 

internacionalização, e a Prof.ª Rosana disse que a Diretora de Relações Internacionais da CAPES foi 57 

demitida e outro diretor assumiu, mas que ele ainda está tomando “pé da situação”, não se sabe o que vai 58 

acontecer. Ainda com a palavra, a Prof.ª Rosana informou a programação do CONFICT, com 680 59 

trabalhos de IC inscritos e que foi um novo recorde. Para a abertura, disse que estarão presentes os 60 

presidentes da CAPES e da SBPC. Haverá também uma mesa redonda com a vice-presidente da 61 

Comissão de Ciência e Tecnologia da ALERJ. O Prof. Olney informou que o Deputado Waldeck 62 

Carneiro vai participar da abertura da Semana de Extensão. A Prof.ª Teresa colocou a ata da 609ª 63 

Reunião Ordinária em aprovação. Foi aprovada com uma abstenção. A Prof.ª Teresa também 64 

informou que o prazo do SISPATRI é até o dia 30/06. A Prof.ª Helena informou que ainda não tem 65 

resposta das Prefeituras Municipais de Campos dos Goytacazes (Secretaria de Saúde) e São João da Barra 66 

sobre a proposta de ação corresponsável na solução para a população de cães e gatos, pois nesse tipo de 67 

grande campanha se trabalha com o conceito de saúde única – animal, ambiental e humana. O poder 68 

público tem que abraçar a causa junto. A Prof.ª Teresa ressaltou a importância das idas do Reitor ao Rio 69 
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de Janeiro para discutir pessoalmente os assuntos da UENF. Informou que no CONSUNI foi tomada uma 70 

decisão importantíssima – a manutenção da Dedicação Exclusiva. Disse que apesar de terem surgido 71 

algumas dúvidas, a quebra da Dedicação Exclusiva mudaria todo o perfil da Universidade. Foi aprovada 72 

com 33 votos favoráveis, 1 voto contra e 3 abstenções. Enfatizou que foi construído nesses 25 anos, é que 73 

faz a UENF ser o que ela é hoje. O Prof. Marcelo perguntou sobre o PCV – Plano de Cargos e 74 

Vencimentos e a Prof.ª Teresa respondeu que a comissão precisa de mais algumas reuniões para 75 

encerrar. O Prof. Frederico complementou que a previsão é de duas semanas para ficar pronto. A Prof.ª 76 

Teresa perguntou sobre as compras e o Sr. César respondeu que foram fechadas desde sexta-feira, não 77 

faltando mais ninguém encaminhar pedido e que o pessoal de compras – GCOM está empenhado em 78 

encerrar todo esse processo. O Sr. Rogério informou que do ano passado para cá conseguiram 79 

implementar alguma coisa do PPA, exceto obras. Estão tentando junto à EMOP para fazer essas obras 80 

ainda esse ano e que será preciso atualizar o valor do que não feito para colocar para 2020. A Prof.ª 81 

Kátia perguntou pelo pedido de compra de câmeras, e o Sr. Rogério respondeu que já foi feito o pedido, 82 

e que a ideia é que os Prédios estejam cobertos de câmeras. Encerrando os Assuntos Diversos, a Prof.ª 83 

Simonne informou que de 28/05 ao dia 02/06  será realizada a  2ª Semana de Arte na Villa – de 8 horas às 84 

22 horas, com diversas oficinas, e para os dias 08 e 09/06 – “Virada Cultural” – 27 horas ininterruptas de 85 

programação cultural. E nada mais havendo a ser tratado, a Prof.ª Teresa agradeceu a presença de todos e 86 

encerrou a Reunião às 16 h e 14 min. 87 

 

 

Prof.ª Teresa Peixoto Faria                                         Célia da Silva Caetano 
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