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 ATA DA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

quatorze horas e vinte minutos, a sexcentésima décima quinta 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.ª 4 

Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª. Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de 5 

Graduação; Prof.ª Valdirene Moreira Gomes, representando a Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-6 

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Katia Valevski Sales Fernandes – Diretora do 7 

CBB; Sr.ª Aline Cerqueira B. V. Fonseca – Representando o Diretor Geral de Administração. 8 

Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. 9 

Manuel Antônio Molina Palma, Diretor da AgiUENF; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 10 

Prefeito do Campus-UENF;  Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se 11 

da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas da 542ª, 543ª, 544ª, 545ª, 546ª e 614ª 12 

Reuniões Ordinárias; 3- Orçamento 2020; 4- Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a 13 

presença de todos e deu início à reunião com o 1º assunto da pauta: Informes – Informou que 14 

o contador Marcos Hauaji, que estava atuando na contabilidade, cedido pela CGE, teve que 15 

voltar para o Rio de Janeiro. Lamentou o retorno do Hauaji para a CGE, pois a contabilidade 16 

estava funcionando bem com ele. Disse que a administração da UENF, contava com dois 17 

contadores, Gina que é a auditora e o Marcos Barbosa, que faleceu no início do ano. Informou 18 

que fizeram o possível, mas que a CGE está irredutível quanto à permanência do servidor aqui. 19 

Disse que estão tentando marcar uma audiência para a primeira semana de julho com o 20 

procurador para tratar do assunto, mas que enquanto a situação não se resolve, a solução que 21 

encontraram é a contadora Gina suspender a atuação como auditora e ir para a contabilidade, 22 

pois a UENF não pode ficar sem contador. Perguntou como estão os preparativos para o 23 

CONFICT e a Profª Valdirene respondeu que está indo tudo muito bem, apesar de todo o 24 

trabalho envolvido. O Prof. Raul informou que o Prefeito de Campos, Rafael Diniz, confirmou 25 

a presença. O Reitor informou que entraram com representação no Ministério Público contra o 26 

Estado, no segundo semestre de 2018, em face da não efetivação dos duodécimos, e que o 27 

Estado respondeu ao MP que o orçamento está sendo executado. Disse que irão encaminhar ao 28 

MP todos os documentos relativos à conta bancária, aberta para recebimento dos duodécimos, 29 

provando que até o momento não houve nenhum depósito do Estado. Disse, ainda, que instruiu 30 
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o DGA Cesar, que está participando hoje de uma reunião no Rio de Janeiro, com a comissão 31 

formada para tratar dos duodécimos, que os provoque da seguinte forma: já que estão na 32 

metade do ano e até o momento nada foi depositado, daqui pra frente deveríamos receber 100% 33 

dos duodécimos. A Prof.ª Kátia perguntou se haverá recurso financeiro para as despesas com 34 

as passagens aéreas e hospedagens dos membros das bancas dos concursos que serão 35 

realizados. A Sr.ª Aline respondeu que não tem como comprar passagens terrestres, mas há 36 

convênio para compra de passagem aérea. Quanto à hospedagem haverá nova licitação, a tempo 37 

de atender a demanda dos concursos. O Reitor informou que poderão atender a demanda de 38 

transporte terrestre, através da ASTRAN, buscando e levando os membros das bancas aos 39 

aeroportos do Rio de Janeiro e Vitória. Informou, ainda, que devem receber mais dois carros 40 

adquiridos através de licitação. A Sr.ª Aline informou que o prazo para recebimento dos carros 41 

é de cento e cinquenta dias, a contar de dezesseis de abril. O Sr. Rogério atualizou as 42 

informações sobre os pregões que estão acontecendo. Disse que hoje estava acontecendo o 43 

pregão para adquirir um pick-up e no dia dois de julho para o micro-ônibus. O Prof. Raul disse 44 

que também haverá licitação para internet. O Reitor passou para o item dois da pauta- 45 

Aprovação das atas da 542ª, 543ª, 544ª, 545ª, 546ª e 614ª Reuniões Ordinárias. Colocou em 46 

discussão as atas e não havendo manifestações, colocou em votação, tendo sido aprovadas com 47 

uma abstenção. O Reitor passou para o item três da pauta: Orçamento 2020. Disse que vai 48 

fazer um CONSUNI para tratar do orçamento e também de outros assuntos, entre eles a 49 

substituição de membro da comissão eleitoral para eleição de reitor. Informou que a Sr.ª Renata 50 

(ASPLAN) está consolidando as informações da LOA e que haveria um CONSUNI 51 

extraordinário no dia vinte e oito de junho, mas devido a realização do CONFICT, achou 52 

melhor remarcar  e que provavelmente será na primeira sexta-feira de julho. Disse que em 2020 53 

é provável que já estejam recebendo os duodécimos e que isso trará a necessidade de rediscutir 54 

a forma como se faz o orçamento. Opinou que acha importante ampliar o modelo de 55 

descentralização do orçamento. O Prof. Raul mencionou os prédios que estão sem terminar, 56 

como exemplo para a descentralização do orçamento, pois estão pedindo que sejam incluídos 57 

recursos para a execução das obras na LOA. A Prof.ª Kátia explicou que os prédios foram 58 

construídos com verbas de projetos independentes de vários professores e que devem ter 59 

solicitado a inclusão na LOA porque não estão sendo depositados os recursos dos projetos. 60 

Disse que o CBB já discutiu como será o critério para a distribuição dos recursos no Centro, 61 

quando receberem os duodécimos. Irão dividir cinquenta por cento igualmente para as sete 62 

Unidades Administrativas do Centro (Diretoria e Laboratórios) e os outros cinquenta por cento 63 
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dividirão também entre os seis Laboratórios, mas adotando critérios quantitativos (número de 64 

docentes) e qualitativos (número de docentes com bolsas de produtividade e alunos formados 65 

no ano anterior). Os membros do Colegiado debatem as questões orçamentárias e a forma como 66 

deverão fazer as compras, visando agilizar e facilitar os trabalhos do setor de compras. O 67 

Reitor concluiu que a consequência do duodécimo é a vinculação orçamentária e que as 68 

unidades serão cada vez mais responsáveis por suas próprias despesas. O Reitor passou para o 69 

último assunto da pauta: Assuntos Diversos. Disse que percebeu que alguns Laboratórios estão 70 

precificando as análises e que com isso a estrutura dos Centros terá que mudar. O Prof. Raul 71 

mencionou que tem equipamentos que não estão sendo disponibilizados para os alunos, porque 72 

esses equipamentos são mantidos com bolsa de projeto de professor. A Profª. Kátia opinou 73 

que com o contrato de manutenção funcionando isso terá que mudar. O Prof. Raul sugeriu que 74 

sejam disponibilizadas cotas de análise para as pró-reitorias, que distribuiria essas cotas aos 75 

alunos. Informou que ainda faltam três nomes para montar a comissão eleitoral para a eleição 76 

da Câmara de Carreira Técnico-Administrativa. Ainda com a palavra o Prof. Raul disse que 77 

vão contratar uma empresa para fazer o mapa de risco da Universidade para resolver os 78 

problemas com os processos de periculosidade e insalubridade e que os servidores hoje 79 

recebem de acordo com os cargos e não pelo local de trabalho. A Profª. Kátia disse que correm 80 

o risco de mudar a forma como os adicionas são pagos hoje e o Reitor ponderou que, embora, 81 

corram risco de mudar, o nó tem que ser desatado, pois impede que os servidores contratados a 82 

partir de 2010 recebam o adicional. Sobre a viagem que ele e o Prof. Raul fizeram ao Rio de 83 

Janeiro e Brasília, o Reitor disse que em Brasília tentaram resolver o problema com o FNDE, 84 

mas que ainda não conseguiram. Visitaram gabinetes de deputados apresentando as demandas 85 

da UENF. Na quinta e sexta-feira participaram da reunião da ABRUEM. Informou que a 86 

ABRUEM fez carta de desagravo ao Reitor da Universidade Estadual de Goiás, em protesto 87 

contra a campanha difamatória que ele vem sofrendo e que em virtude disso deixou o cargo.  88 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos. 89 

        90 

Prof. Luis Cesar Passoni                                               Tânia Virgínia de Souza e Silva 91 

                     Reitor                                                                   Secretária ad hoc 


