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ATA DA 588ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA) REUNÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quinze horas e cinco minutos, na 1 

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

Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta: 01. Aprovação das minutas das atas das 3 

586ª e 587ª Reuniões do Colegiado Executivo; 02. Informes; 03. Comissão de Fiscalização do 4 

Contrato 004/2014; 04. Composição da Comissão Central de Carreira Técnico-Administrativa; 5 

05. CI CCT/LCMAT nº 057/2018; 06. CONSUNI de Aniversário. Estavam presentes, Prof. 6 

Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora 7 

de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 8 

Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Prof.ª Kátia Valevski Sales 9 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. 10 

Rodrigo da Costa Caetano, representando o Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sr. 11 

Pedro César da Costa Soares – Diretor da DGA; como convidados Prof. Raul Ernesto Lopez 12 

Palácio – Chefe de Gabinete da Reitoria; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do 13 

campus, Sr. André Rangel de Matos – Diretor da DIC; Prof. Manuel Antonio Molina Palma – 14 

Diretor da AgiUENF; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário. O Prof. Luis 15 

Passoni iniciou a reunião colocando em votação as minutas das atas 586ª e 587ª reuniões do 16 

COLEX, aprovadas com uma abstenção. Passou aos informes, dizendo que vamos lançar uma 17 

Portaria sobre declaração de bens dos servidores da UENF. Há um novo Decreto Estadual que 18 

institui o Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos – SISPATRI. Cada 19 

servidor deverá fazer o upload de sua declaração de bens no sistema. Servidores da Gerência de 20 

Recursos Humanos da Universidade foram ao Rio para tratar da Portaria. O Sr. Pedro César 21 

disse que a Portaria será bem rigorosa quanto ao preenchimento da declaração. Caso a 22 

declaração não seja entregue no prazo, em 72 horas o governo fará bloqueio do pagamento e 23 

caso passe 30 dias será instaurado processo administrativo que poderá resultar em demissão do 24 

servidor. O Prof. Luis Passoni informou que haverá uma audiência pública da Comissão de 25 

Educação da ALERJ na UENF segunda-feira às 10 horas, sobre a revisão da Lei de Cotas por 26 

ocasião dos 10 anos de vigência. O Projeto de Lei na ALERJ recebeu 48 páginas de emendas e 27 

ainda não está finalizada. O Prof. Olney Motta disse que a Prof. Rosana pediu para informar 28 

que haverá seminário sobre o SisGen ministrado por uma analista da EMBRAPA na quarta-29 

feira, local a confirmar. Terá dois segmentos, pela manhã será falado sobre a Lei e à tarde sobre 30 

o preenchimento no sistema. Passou a tratar do edital FINEP. Lembrou que apresentaremos 31 
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uma proposta institucional, o preenchimento na PROPPG deve ser feito até dia 17 e o envio até 32 

dia 26. Cada Centro tem um docente responsável pela elaboração da proposta. O Prof. Luis 33 

Passoni informou que o processo referente à manutenção de equipamentos com a verba 34 

descentralizada está tramitando, atualmente está na FAPERJ aguardando o “de acordo” do 35 

Presidente. Depois disso será publicada uma portaria de descentralização e o processo retorna à 36 

UENF para procedermos com a contratação dos serviços. Todos os Centros tiveram suas 37 

demandas contempladas. A Prof.ª Kátia Valevski convidou a todos para participarem do 38 

painel científico do CBB na sexta-feira. O Prof. Rodrigo Nogueira relatou que o processo de 39 

cessão de um professor de matemática está com o Reitor da UERJ, que pediu uma contrapartida 40 

para proceder com a cessão. Lembrou que um servidor da UENF foi cedido à UERJ sem 41 

contrapartida, sendo que este servidor é o atual Diretor Geral de Administração da UERJ. O 42 

Prof. Luis Passoni passou a tratar das aquisições e serviços que estão sendo contratados pela 43 

UENF. Observou que a cota financeira era insuficiente até maio deste ano. Em junho 44 

recebemos cota financeira adequada e só em agosto conseguimos normalizar a emissão de PDs. 45 

O Sr. Pedro César relatou que as aquisições de telhas, filtros, papel A4, toner e material de 46 

escritório foram homologadas e estão sendo processadas pela Gerência de Compras. O 47 

processo referente à piscina está em fase de habilitação e o processo referente à recarga de 48 

extintores está suspenso para retificação de edital. Estão em fase de pesquisa de mercado: 49 

Material elétrico, manutenção de aparelhos de ar-condicionado, aquisição de nobreak, 50 

aquisição de ração, aquisição de ar-condicionado e aquisição de computador. As aquisições de 51 

mobiliário e de equipamentos de processamento de dados estão na fase de pesquisa de códigos 52 

SIGA. Estão em processo de licitação as obras de infraestrutura elétrica, impermeabilização de 53 

cobertura, esgoto, climatização e acessibilidade. Também estão em fase de licitação os serviços 54 

de manutenção predial e de manutenção de área verde. O Sr. Rogério Castro disse que quer 55 

separar os contratos de serviços para o campus de Macaé. O Prof. Luis Passoni disse que há 56 

dificuldade para encontrar servidores dispostos a participar da comissão de licitação por causa 57 

do problema enfrentado por um servidor que participou desta comissão. A Prof.ª Helena 58 

Hokamura indagou sobre o processo referente a ferramentas, que não serão mais consideradas 59 

material permanente. O Sr. Pedro César relatou que a Portaria que trata disso ainda não foi 60 

publicada. O Prof. José Frederico Straggiotti indagou quanto à existência de um mandado de 61 

segurança relativo a vaga de concurso. O Prof. Luis Passoni disse que não houve nenhum caso 62 

recente. Passou ao item 3 da pauta. Trata-se de indicação de membro para recomposição de 63 

comissão de fiscalização do contrato de passagens aéreas. Relatou que o contrato de vigilância 64 
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ainda está sem comissão de fiscalização. O Prof. Raul Palácio disse que separamos os 65 

membros em áreas diferentes. Houve declínio de alguns, há medo entre os servidores em 66 

assumir esse tipo de função. O Sr. Pedro César informou que as bolsas estudantis referentes a 67 

julho foram pagas hoje. O Prof. Luis Passoni passou ao item 4 da pauta. Relatou que foram 68 

publicados dois editais para eleição de membros para a Comissão Central de Carreira Técnico-69 

Administrativa, e não houve candidatos. Vamos comunicar a impossibilidade de realizar 70 

enquadramentos e progressões enquanto a CCCTA não estiver composta. Observou que esse 71 

tipo de problema tem ocorrido de modo generalizado na Universidade, as pessoas não estão 72 

querendo assumir responsabilidades. Como lidaremos com isso? O Prof. Raul Palácio falou 73 

sobre o volume de trabalho destas comissões, que isso pode ser desmotivador. O Sr. Pedro 74 

César disse que foi feito um levantamento dos servidores que ainda não foram avaliados, e 75 

mesmo entre eles não houve interesse em participar da comissão. O Prof. Raul Palácio falou 76 

sobre o desânimo e desinteresse em assumir responsabilidades neste cenário, e que precisamos 77 

motivar os servidores, trazer as pessoas pra perto, ir ao sindicato e explicar a importância desta 78 

comissão. Pondera que as atribuições dos fiscais são excessivas, em parte porque não há 79 

divisão adequada de tarefas. O Prof. Luis Passoni disse que todos devem conversar sobre estas 80 

questões, não podemos depender só do Prof. Raul. A Prof.ª Helena Hokamura disse que tem 81 

observado um comportamento comum, o do egoísmo. As pessoas se recusam a assumir 82 

responsabilidades do coletivo e querem benefícios individuais. Falou que fazemos parte de uma 83 

sociedade e o comportamento de alguém afeta pessoas próximas. Disse que está vendo isso em 84 

todo lugar. O Prof. Luis Passoni relatou que não houve retorno da Comissão de Ética. 85 

Também não houve retorno em relação aos homenageados de cada Centro. Solicitou aos 86 

diretores que enviem os nomes até amanhã. Passou ao item 6 da pauta. Há 52 pessoas 87 

completando 25 anos de UENF. A mesa do CONSUNI de aniversário será composta por: 88 

Reitor, Vice-Reitora, Secretário da SECTIDS, primeiro Reitor e primeiro Reitor eleito da 89 

UENF. No final teremos um coffee-break. As aulas não serão suspensas em função do 90 

CONSUNI. Passou ao item 5 da pauta. O Prof. Rodrigo Nogueira relatou que o Prof. Oscar 91 

enviou um documento queixando-se das condições do LCMAT. Há dificuldades com falta de 92 

pessoal e material. Quanto aos materiais, disse que o LCMAT consome muito material de 93 

escritório pois atende muitos cursos da Universidade, além dos cursos do próprio laboratório. 94 

Os professores estão fazendo “vaquinha” para comprar estes materiais. Quanto ao pessoal, 95 

disse que estamos sem assistentes em quase todos os cursos, porém não é possível resolver isso 96 

no momento. O Prof. Luis Passoni disse para criarmos critérios para formalizar a demanda. O 97 
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Prof. Rodrigo Nogueira disse que isso foi tratado no Conselho de Centro do CCT e vai 98 

encaminhar a demanda. No CCT atualmente há 109 docentes e 60 técnicos, entre os de 99 

laboratório e os administrativos. O Sr. Pedro César lembrou a todos para consultar o 100 

almoxarifado. Com a greve muitos esqueceram como se faz a consulta. Há diversos materiais 101 

de escritório à disposição, embora não tenhamos papel em estoque. Nada mais havendo a tratar 102 

a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta minutos. 103 

 

 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                                 Lucas Murara Francelino 

         Reitor                                                                       Secretário ad hoc 


