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 ATA DA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF  

 

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

Sala de Reuniões da Reitoria, ocorreu a quingentésima octogésima sétima Reunião Ordinária do 2 

Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 01. Aprovação da minuta da ata da 585ª 3 

Reunião do Colegiado Executivo; 02. Assuntos Gerais. Estavam presentes, Prof. Luis Cesar 4 

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

Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação, Prof. Olney Vieira da 6 

Motta – Pró-Reitor de Extensão, Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA, Prof.ª 7 

Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB, Prof. Herval Ramos Paes Júnior, 8 

representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos 9 

– Diretor do CCH; como convidados a Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; 10 

Sr. Marcelo Viana Pacheco – Assessor de Manutenção. O Prof. Luis Passoni iniciou a reunião 11 

falando sobre a situação da transferência em duodécimos para a UENF, que ainda não está 12 

ocorrendo. Consideramos representar junto ao Ministério Público em junho, o que não foi feito 13 

pois a Comissão de Educação da ALERJ comprometeu-se a viabilizar os recursos junto ao 14 

governo. Há um grupo de trabalho para elaborar uma portaria conjunta, o que também não 15 

aconteceu até o momento. A conta bancária para recebimento das transferências em duodécimos 16 

já foi aberta. A Diretoria Geral de Administração da UENF informou esta conta permite que 17 

todos os procedimentos para execução financeira, inclusive efetivo pagamento, seja feito 18 

diretamente pela universidade. Na última audiência na Comissão de Educação da ALERJ foi 19 

tratado sobre a transferência de valores mínimos para custeio, porém não houve avanços. Por 20 

outro lado, os pagamentos voltaram a ser feitos com regularidade, e a cota financeira atingiu 21 

valor adequado. Segundo a SECTIDS a cota financeira será executada normalmente no próximo 22 

mês. A Prof.ª Rosana Rodrigues passou a tratar do edital para manutenção preventiva e 23 

corretiva de equipamentos com a verba descentralizada da FAPERJ. Precisamos realizar os 24 

procedimentos com rapidez e eficiência, usando a experiência obtida com o edital da FINEP. A 25 

proposta deve ser apresentada até dia 02 de agosto. O Prof. Luis Passoni observou que a 26 

liquidação deste orçamento contribui para o indice de 2% da FAPERJ. Continuou dizendo que o 27 

Estado do Rio de Janeiro não cumpriu o mínimo de 25% de investimento em educação no último 28 

exercício. Há a possibilidade de uma “correria” no final deste ano para que adequar a execução 29 

orçamentária à legislação, e devemos estar preparados se isso ocorrer. Solicitou aos Centros a 30 
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elaboração de uma lista de equipamentos de grande porte para aquisição caso tenhamos cota 31 

financeira extra no final do ano. A Prof.ª Rosana Rodrigues relatou o recebimento de três 32 

propostas adequadas, sendo duas do CBB e uma do CCTA. Quando à chamada FINEP, 33 

entraremos numa faixa que atenderá a instituição, considerando o número de docentes. O prazo 34 

da chamada 3 é 09 de agosto. A chamada quatro vai até 20 de agosto, o edital será multitemático 35 

e terá espaço para ciências sociais. Uma das áreas temáticas é engenharia de materiais. O assunto 36 

já foi tratado na Câmara de Pós-Graduação. A Prof.ª Rosana Rodrigues passou a tratar do 37 

SisGen. Estamos em busca de um expert para abordar o tema. Convidamos 4 palestrantes para 38 

realizar um seminário na próxima semana, porém nenhum tinha disponibilidade. Uma das 39 

palestrantes convidadas tinha mais de 40 seminários já agendados, e os outros também possuíam 40 

agenda cheia. O Prof. Luis Passoni relatou que a UENF já está cadastrada no SisGen, e os 41 

pesquisadores já podem ser vinculados. É importante que todos se familiarizem com o sistema. 42 

Três pesquisadores já estão cadastrados. A validação da vinculação entre pesquisador e a 43 

Universidade só pode ser feita pelo Reitor. O Sr. Marcelo Pacheco informou que o convênio 44 

entre a UENF e a Polícia Militar referente ao Proeis foi publicado. O Prof. Luis Passoni 45 

observou que o contrato atual de vigilância e segurança foi pensado para funcionar junto com o 46 

Proeis. O Prof. Marcelo Gantos perguntou sobre o cadastro de fundações na SECTIDS. O Prof. 47 

Luis Passoni falou que atualmente há apenas duas fundações cadastradas. Passou a tratar do 48 

item 1, colocando em votação a minuta da ata da 585ª Reunião do COLEX, que foi aprovada 49 

com duas abstenções. O Prof. Marcelo Gantos relatou problemas com comissão de fiscalização 50 

de serviços terceirizados. Funcionários têm reclamado da substituição do auxílio-alimentação por 51 

cestas básicas. O Sr. Marcelo Pacheco disse que não há obrigação de fiscalizar o auxílio-52 

alimentação, pois isso é acordo feito no sindicato. As comissões de fiscalização verificam 53 

recolhimento do INSS, vale-transporte. As empresas precisam enviar GFIP e lista de 54 

funcionários. O Prof. Marcelo Gantos disse que quer pintar a parede do térreo do CCH para o 55 

aniversário da UENF, e o Sr. Marcelo Pacheco comprometeu-se a verificar disponibilidade do 56 

pintor para atender essa demanda. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às quinze 57 

horas e quinze minutos. 58 

 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                              Lucas Murara Francelino 

        Reitor                                                       Secretário ad hoc 


