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ATA DA 585ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA) REUNÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF  

 

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às catorze horas e quinze minutos, na Sala de 1 

Reuniões da Reitoria, ocorreu a quingentésima octogésima quinta Reunião Ordinária do 2 

Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 01. Informes; 02. Plano Plurianual (PPA); 3 

03. Orçamento 2020; 04. 25 anos da UENF. Estavam presentes, Prof. Luis Cesar Passoni – 4 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-5 

Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Katia Valevski Sales 6 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo 7 

Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor da DGA; como 8 

convidados, compareceram a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Prof.ª 9 

Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de 10 

Castro – Prefeito do campus; Sr. André Rangel de Matos – Diretor da DIC; Prof. Manuel 11 

Antonio Molina Palma – Diretor da AgiUENF. O Prof. Passoni iniciou a reunião falando que os 12 

pagamentos referentes aos programas de desembolso de 2018 foram feitos quase em sua 13 

totalidade, bem como pagamentos de várias dívidas de exercícios anteriores. O repasse da cota 14 

financeira mensal tem sido feito pelo Estado. A cota financeira atual é de aproximadamente R$ 15 

4.400.000,00, suficiente para as despesas mensais. Ainda há despesas em aberto, como contas de 16 

energia e água, que terão suas PDs emitidas no próximo mês, caso o repasse da cota financeira se 17 

confirme. Foi realizada a emissão de um pronto pagamento com sucesso, agora serão emitidos 18 

para diversos setores da Universidade. A DGA vai solicitar os dados para emissão do Pronto 19 

Pagamento, bem como orientar sobre regras e prestação de contas. O Prof. Passoni informou 20 

que irá ao Rio de Janeiro amanhã para tratar com o Secretário da SECTIDS a respeito de 21 

enquadramentos, progressões, duodécimos, concursos, entre outros assuntos. O Prof. Rodrigo 22 

reforçou a necessidade de novos concursos para a UENF e relatou a falta de servidores para as 23 

secretarias do Centro de Ciência e Tecnologia. O Prof. Passoni informou que houve nomeação 24 

da nova diretoria científica da FAPERJ e que a FINEP abrirá diversos editais. O Sr. Rogério 25 

informou que a prefeitura promoveu levantamento das obras necessárias no campus da UENF. O 26 

Prof. Passoni prosseguiu falando que está em fase final um processo licitatório para uma grande 27 

compra de materiais de expediente para abastecer o Almoxarifado. O Prof. Rodrigo informou 28 

estar trabalhando em um projeto para os cursos de engenharia que permitirá trânsito de 29 
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professores e promoverá o fortalecimento desses cursos, e que este projeto deve ser submetido 30 

até 31 de agosto. O Prof. Passoni transmitiu à Prof. Rosana os elogios recebidos pela realização 31 

e sucesso do CONFICT, o alto nível dos trabalhos apresentados e o envolvimento dos 32 

participantes. A Prof.ª Rosana agradeceu aos envolvidos pelo empenho no evento, lamentou a 33 

crescente dificuldade de obter recursos junto à FAPERJ, observando que neste ano sequer foi 34 

aberto edital com esta finalidade, e ponderou que nesta conjuntura será cada vez mais desafiador 35 

realizar o CONFICT. A Prof.ª Rosana falou sobre a implantação do SisGen – Sistema Nacional 36 

de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. A Prof.ª Helena 37 

Hokamura relatou a solicitação de parceria da Guarda Civil Municipal de Campos para 38 

atendimento de animais, do canil da Guarda, bem como apoio para exames. O Prof. Passoni 39 

orientou a professora a tratar desse assunto com o Prof. Molina. Encerrados os informes, passou-40 

se aos próximos itens da pauta. O Prof. Passoni falou que o Decreto do orçamento sempre é 41 

publicado com pouco prazo e por isso a UENF deve se preparar com antecedência. O próximo 42 

ano é especialmente complicado pois teremos que elaborar o Orçamento e o Plano Plurianual 43 

para o próximo quadriênio. Distribuiu aos conselheiros cópias dos documentos do último Plano 44 

Plurianual para referência e os orientou quanto aos elementos destes documentos. Algumas 45 

despesas transcendem aos centros, como a operação do Restaurante Universitário e algumas 46 

modalidades de bolsas. Outras despesas devem ser discutidas no âmbito dos Centros. Durante a 47 

orientação alguns conselheiros observaram que alguns itens previstos no PPA 2015-2019 nunca 48 

foram implementados, como auxílio-moradia, auxílio saúde, bolsas de produtividade. Em relação 49 

ao Orçamento de 2019, o governo não abriu janela para inclusão de informações, apesar dos 50 

prazos estipulados pelo próprio governo. Observou que a Lei do Orçamento Anual deve ter 51 

correspondência no Plano Plurianual e orientou os conselheiros a procurarem Renata na 52 

ASPLAN para melhor entendimento destas questões. O Prof. Rodrigo informou ter feito 53 

contatos com a PGE e o TCE para disponibilização de cursos sobre orçamento. O Prof. Passoni 54 

passou a tratar da pauta UENF 25 anos. Falou sobre a lista dos membros da comunidade 55 

acadêmica que estarão completando 25 anos de UENF junto com a UENF, independente do 56 

vínculo institucional, e solicitou aos conselheiros que procurem lembrar outras pessoas não 57 

presentes na lista, para que ninguém seja esquecido. Encerrados os assuntos da pauta, foi 58 

ofertado o uso da palavra aos demais conselheiros. O Sr. André relatou algumas dificuldades 59 

técnicas que já foram solucionadas e informou estar trabalhando na implementação de um 60 

sistema produzido pela USP para geração automática de fichas catalográficas, que será 61 

disponibilizado inicialmente para os alunos de pós-graduação. O Prof. Passoni informou que a 62 
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Ouvidoria da UENF já está funcionando e está sendo utilizada pela comunidade. O Sr. Rogério 63 

relatou estar trabalhando em um projeto chamado Canto de Leitura, que consistirá na 64 

disponibilização gratuita de livros de literatura inicialmente dentro do Restaurante Universitário. 65 

Pediu doação de livros e divulgação. Vários conselheiros o cumprimentaram pela iniciativa. 66 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 40 minutos. 67 

 

 

 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                                 Lucas Murara Francelino 

        Reitor                                                                      Secretário ad hoc 


