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MINUTA DA ATA DA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos dez dias do mês de junho de 2019, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às quatorze 1 

horas e quinze minutos, a sexcentésima décima quarta Reunião Ordinária do Colegiado 2 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 3 

presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. 4 

Carlos Gatts, representando a Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. 5 

Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Rodrigo 6 

Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. 7 

Omar Eduardo Bailez – Representando o Diretor do CCTA, Srª Aline Cerqueira B. V. Fonseca 8 

– Representando o Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. 9 

Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do 10 

Campus Macaé; Prof. Manuel Antônio Molina Palma, Diretor da AgiUENF; Sr. Rogério 11 

Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do Campus-UENF; Prof. Juraci Aparecido Sampaio; Sr.ª 12 

Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 13 

2- Aprovação das atas da 538ª, 539ª, 540ª e 541ª Reuniões Ordinárias; 3- CI-CCT-14 

083/2019 Processo de Enquadramento para conclusão na CCCTA; 4- CI-LEF-13/2019 15 

Critérios de Execução de Projetos de Manutenção de Equipamentos; 5- Assuntos 16 

Diversos. O Reitor agradeceu a presença de todos e deu início à reunião com o 1º assunto da 17 

pauta: Informes – Esclareceu o burburinho que estava havendo em torno da visita do 18 

Deputado Federal Áureo Ribeiro à UENF. Disse que desde o início sua gestão é voltada para a 19 

Universidade e que tem tratado todos os políticos que a visitam da mesma maneira, que não 20 

compete ao Reitor cercear a visita de alguém por questões políticas. Mencionou que a CPI das 21 

universidades foi rejeitada por deputados, que não são próximos a ele, e que isso exemplifica o 22 

bom diálogo que devem ter com todos. Mencionou também que recebeu na reitoria o Cel. 23 

Ibirapina, que veio numa visita de cortesia, e está assumindo o 8º Batalhão da PM em Campos. 24 

O Cel. foi bem recebido, assim como os outros que o antecederam. O Sr. Rogério informou 25 

que o Cel. vai tentar acelerar o processo do PROEIS. O Reitor comentou com o Colegiado, 26 

sobre o fato ocorrido com o Prof. Fernando Luna, que quando em sala de aula, um homem 27 

fardado pediu que ele se identificasse, alegando que estava fazendo um procedimento de rotina. 28 

Disse que o professor Fernando não conseguiu identificar qual era a farda, mas que tal 29 

comportamento não faz parte da rotina de trabalho da vigilância da UENF nem da PM. 30 
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Orientou a todos que, caso o fato se repita, o procedimento é pedir a identificação da pessoa e 31 

se possível fotografar. Ainda com a palavra o Reitor informou que esta semana irá a Brasília 32 

tentar destravar os convênios do FNDE, que estão travados no SICONV, e também aproveitará 33 

para começar a pedir emendas para UENF aos deputados. Informou que o contrato de 34 

manutenção de ar condicionado começou a funcionar e que finalmente pagaram as PDs de 35 

manutenção de equipamentos. Aproveitando que o Colegiado começou a debater sobre 36 

manutenção de equipamentos, o Reitor altera a ordem da pauta e passa para o item 4: 37 

Critérios de Execução de Projetos de Manutenção de Equipamentos. O Reitor informou ao 38 

Colegiado que o Prof. Omar Bailez, solicitou esclarecimentos sobre os critérios utilizados pela 39 

reitoria na execução dos projetos de manutenção. Esclareceu que devido ao tempo só 40 

conseguiram concluir em 2018 os processos com dispensa de licitação, ou seja, os casos em 41 

que havia carta de exclusividade para a execução dos serviços.  O Prof. Omar disse que o seu 42 

processo foi encaminhado a PROPPG com todas as exigências cumpridas e que quando 43 

consultava a PROPPG diziam que estava em andamento. Em outra consulta, também na 44 

PROPPG, foi informado que os processos do ano passado haviam sido encerrados e teriam que 45 

refazer as solicitações. Disse, ainda, que procurou a Gerência de Compras e que lá foi 46 

informado que o critério utilizado foi o de atender os processos que demandavam um valor 47 

maior de recursos. Pediu que esse critério fosse revisto e que dessem prioridade, em outra 48 

oportunidade, aos pedidos que ainda não haviam sido atendidos. Perguntou se o critério para 49 

este ano será a ordem de chegada dos pedidos ao que o Reitor respondeu que, mesmo que 50 

adotem esse critério, havendo pendências, não é garantia de ser atendido primeiro, pois outro 51 

processo que não cair em exigência poderá caminhar na frente. O Reitor esclareceu que o 52 

critério adotado não foi por valor, já que um processo de valor baixo havia sido atendido. 53 

Repetiu que o critério foi dar prosseguimento, aos que tinham carta de exclusividade e não 54 

necessitariam passar pelo processo de licitação. Passou a palavra para a Srª Aline Cerqueira 55 

que disse ter havido algum ruído nas informações prestadas ao Prof. Omar. Explicou que 56 

mesmo com a carta de exclusividade, às vezes, o processo não é concluído, porque a empresa 57 

não atende as exigências previstas em lei. Ainda com a palavra a Srª Aline, a pedido do Reitor, 58 

explicou todas as etapas dos processos de compras que envolvem licitação ou não. Disse que 59 

para este ano, os Centros só precisarão atualizar as cotações nos processos que não foram 60 

atendidos. O Reitor concluiu o assunto dizendo que para este ano a intenção é utilizar todo o 61 

recurso financeiro disponibilizado, esclarecendo que o recurso é destinado a pesquisa, e que, 62 

portanto, todas as solicitações tem que ter como argumento a pesquisa. O Reitor informou que 63 
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foram comprados quinhentos computadores e que o critério de distribuição será primeiro 64 

substituir os computadores mais antigos (aqueles que não foram substituídos à época da compra 65 

de uma grande remessa da Dell), depois atender as solicitações dos Centros. Para os que 66 

sobrarem, ainda não estabeleceu critérios de distribuição. Quanto aos aparelhos de ar 67 

condicionado, que também foram comprados, irão adotar critérios similares de distribuição. O 68 

Reitor passou para o 2º assunto da pauta: Aprovação das atas da 538ª, 539ª, 540ª e 541ª – 69 

Aprovadas com três abstenções. O Reitor passou para o 3º assunto da pauta: CI-CCT-70 

083/2019 Processo de Enquadramento para conclusão na CCCTA. Explicou que já 71 

tentaram por três vezes completar a comissão e que todas às vezes foi “deserta”, nenhum 72 

servidor se candidatou. Disse que agora também não estão encontrando servidor que queira 73 

participar da comissão eleitoral. Os servidores estão alegando estar envolvidos com outras 74 

tarefas.  A Sr.ª Aline comentou que na GCOM/DGA estão tramitando cerca de setenta 75 

processos entre compras e contratos a serem renovados, que têm que ser concluídos até o fim 76 

do ano. O Reitor solicitou o apoio do Colegiado para tentar convencer os colegas servidores, 77 

tanto para comissão eleitoral, como para se candidatarem a CCCTA. O Reitor passou para o 78 

último assunto da pauta: Assuntos Diversos. O Prof. Rodrigo perguntou se haverá verba para 79 

cobrir despesas com passagens e hospedagens para os membros das bancas dos concursos que 80 

serão realizados. O Reitor afirmou que estão conseguindo comprar passagem e perguntou a 81 

Sr.ª Aline como está o contrato de hospedagem. A Sr.ª Aline respondeu que o que existe de 82 

recurso no momento será utilizado no CONFICT, mas que em vinte e cinco de junho estarão 83 

com outra licitação aberta e que provavelmente haverá tempo de tudo estar concluído à época 84 

da realização dos concursos. O Prof. Juraci disse que a Prof. Marina pediu que comentasse 85 

sobre a Resolução que trata do Apoio ao Ensino, que na resolução está claro que os contratados 86 

para essa função não podem assumir disciplinas da grade. O Colegiado debate o assunto. O 87 

Prof. Juraci disse que vai pesquisar e verificar com a Prof. Marina a melhor forma para  88 

resolver a questão. O Reitor sugeriu fazer uma revisão geral e o Sr. Rogério disse que já que 89 

irão fazer essa revisão, poderiam aproveitar e prever questões que envolvam professores 90 

auxiliares para o ensino técnico, pois está prevista a vinda do Colégio Agrícola para UENF. O 91 

Reitor lembrou que nosso PCV também terá que constar os professores de ensino médio. Nada 92 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos. 93 

       Prof. Luis Cesar Passoni                                               Tânia Virgínia de Souza e Silva 94 

   Reitor                                                   Secretária ad hoc 


