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ATA DA 590ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 

Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quingentésima octogésima nonagésima Reunião Ordinária do 2 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, que 3 

tratou da seguinte pauta: 1- Informes 2- Situação da Universidade; 3- Assuntos Diversos, com a 4 

presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª 5 

Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de 6 

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. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José 9 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral 10 

de Administração. Compareceram como convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de 11 

Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Diretora do Hospital Veterinário; Sr. Rogério Almeida 12 

Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da UENF; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor 13 

da AgiUENF; Sr. André Rangel de Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr.ª Fúlvia 14 

D’Alessandri – Representante da ASCOM; Sr.ª Roselane da Silva Oliveira – Subgerente de 15 

Recursos Humanos (GRH) e Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. O Prof. Passoni 16 

iniciou a reunião apresentando a Sr.ª Roselane, do GRH, que veio orientar sobre 3 assuntos: - 17 

dificuldade em contatar os servidores (cadastros desatualizados); - obrigatoriedade (pelo Decreto 18 

nº. 46.364, de 17/07/2018) de, a partir de 10/09/2018, todos os servidores estaduais preencherem o 19 

Formulário no SISPATRI – Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos, no 20 

Portal do Servidor, em substituição à Declaração de Bens e Valores – DBV. O último assunto é 21 

que, a partir de hoje, 28/08/2018, as aposentadorias dos servidores não serão mais tratadas nas 22 

Gerências de Recursos Humanos das Instituições, e sim pelo Rioprevidência. A Sr.ª Roselane 23 

começou dizendo que o Decreto do SISPATRI é bem taxativo, sendo de inteira responsabilidade 24 

do servidor o preenchimento do formulário com as informações. A partir de 10/09, o sistema 25 

estará aberto a todos os servidores aqui da UENF, com o prazo de 60 dias para o preenchimento. 26 

Esclareceu o servidor pode optar por enviar sua declaração do imposto de renda, mas todos os 27 

servidores devem realizar o acesso ao sistema e preenchimento dos dados, mesmo os que são 28 

isentos do IR. Esclareceu que a Gerência de Recursos Humanos não terá acesso às declarações, 29 

mas sim se o servidor preencheu ou não no prazo estabelecido. Os servidores que não o fizerem, 30 
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serão notificados em 2 dias, e terão 72 horas para regularizar a situação, sob pena de suspensão no 31 

pagamento dos salários e abertura de processo administrativo, podendo chegar a demissão, caso a 32 

pendência não seja sanada. O acesso ao sistema é pelo mesmo portal do servidor, onde são 33 

acessados os contracheques. Sobre o recadastramento, o servidor deverá ir pessoalmente à GRH, 34 

para apresentar cópia de comprovantes de residência e atualização dos dados pessoais, a reitoria 35 

emitirá uma portaria para tal. Sobre a aposentadoria, a Sr.ª Roselane esclareceu que serão feitas 36 

pelo próprio Rio Previdência, cabendo ao GRH UENF apenas prestar as informações relativas ao 37 

servidor. Outra mudança afeta quem averbou tempo de serviço, que agora deverá providenciar as 38 

descrições das remunerações e contribuições de todo o período, a GRH é que será responsável 39 

pelo lançamento dessas informações no sistema, mas apenas o interessado é quem pode solicitar a 40 

informação ao INSS. Sugeriu que, quem está para aposentar, procurasse a GRH para ver o que 41 

está faltando. O Sr. André informou que  já está com a relação dos servidores que não possuem e-42 

mail institucional, e que irá notificá-los, para a abertura de conta de e-mail. O Prof. Passoni 43 

agradeceu a presença da Sr.ª Roselane e deu continuidade à reunião. o Prof. Olney apresentou o 44 

novo modelo de nada-consta, no processo de controle dos bolsistas dentro da Universidade, 45 

devendo ser aceito somente o modelo atual. O Prof. Passoni falou sobre o Ofício do CCH 46 

indicando o Prof. Geovani como membro da Comissão que discute a elaboração do Plano Estadual 47 

de Educação. A Prof.ª Rosana informou o envio da proposta para o CTINFRA 03/2018, no valor 48 

de R$ 960.000,00 (FINEP), e também para o CTINFRA 04/2018, de R$ 1.500.000,00. A Prof.ª 49 

Rosana lembrou que a instituição tem que se precaver, com a assinatura de uma declaração pelo 50 

docente que não está desenvolvendo, ou não desenvolveu nenhuma atividade que envolva 51 

patrimônio genético. A Técnica da Embrapa orientou que, na dúvida, melhor cadastrar a atividade. 52 

O Prof. Frederico informou que no CONCEN de amanhã, vai formar uma comissão responsável 53 

pelo SisGen, o que o Prof. Passoni considerou uma excelente iniciativa, que poderia se estender 54 

para os outros Centros. Seguiu-se algumas reclamações e elogios ao Cerimonial responsável pela 55 

Comemoração dos 25 anos da Universidade, onde alguns professores lamentaram a ausência de 56 

muitos colegas docentes da instituição, autoridades e parceiros da UENF. O Prof. Raul, 57 

particularmente, parabenizou a todos os envolvidos na realização do evento, que considerou a 58 

altura das Bodas de Prata da Universidade, com baixíssimo custo, com o Centro de Convenções 59 

todo equipado (som e iluminação), e excelentes vídeos e certificados produzidos pela ASCOM. A 60 

Prof.ª Kátia agradeceu o apoio da Reitoria, ASCOM e ASTRAN no evento de 5ª e 6ª feiras – o 61 

Encontro de Egressos. O Prof. Passoni parabenizou a iniciativa. O Sr. César informou que já 62 

estamos demandando da Empresa White Martins que volte a fornecer gases por empenho, 63 
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fechando uma nota por quinzena com previsão de pagamento para 40 dias. O Prof. Passoni 64 

ressaltou a necessidade de elaboração de uma nova estimativa de demanda de gases, para instrução 65 

de um novo processo de compra. O Prof. Marcelo Gantos perguntou ao Sr. André se tem 66 

alguma informação do processo do PRODERJ em relação à INFOVIA, e foi respondido que nada 67 

de concreto, ainda em negociação. O Sr. André informou ainda que, com apoio da Sr.ª Jane do 68 

CCH, foi disponibilizada a função “ficha catalográfica” no Sistema Acadêmico da pós-graduação. 69 

E nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a 70 

reunião às 16 horas e 10 minutos. 71 
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