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 ATA DA 616ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

horas e dezoito minutos, a sexcentésima décima sexta 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 

Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Maura da Cunha – Pró-Reitora de 5 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 6 

Comunitários, Prof.ª Katia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Gantos 7 

– Diretor do CCH, Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Aline 8 

Cerqueira B. V. Fonseca – Representando o Diretor Geral de Administração. Compareceram 9 

como convidados: Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Chefe de Gabinete; Sr. Marcelo 10 

Pacheco - Prefeito do Campus-UENF;  Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura 11 

Villa Maria; Sr. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Prof.ª Helena Hokamura – 12 

Chefe do Hospital Veterinário;  Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. 13 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas da 549ª, 550ª, 553ª, 554ª e 14 

615ª Reuniões Ordinárias; 3- Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a presença de todos e 15 

deu início à reunião com o primeiro assunto da pauta: Informes – Informou que os Professores 16 

Raul e Rosana pediram exoneração dos seus cargos para se candidatar a Reitor e Vice-Reitora e 17 

que por esse motivo foi necessário fazer movimentações na administração. A Profª Maura 18 

assumiu a PROPPG, o Sr. Rogério assumiu a Chefia de Gabinete, o Sr. Marcelo Pacheco 19 

assumiu a Prefeitura do Campus, o Sr. Letelbe assumiu a ASMAM e o Sr. Gustavo Luna a 20 

SECACAD. A Sr.ª Aline informou que a GCOM depois de receber as demandas dos Centros 21 

para o processo de compras, corrigiu os erros e refez as CIs, separando as demandas por 22 

subelementos e que após esse trabalho, devolveu as CIs para as chefias apenas assinarem. O 23 

Reitor pediu a Sr.ª Aline que parabenize a equipe da GCOM pelo trabalho realizado. Informou 24 

que na LOA 2020 estão tendo que lançar subelementos e que isso poderá dificultar o 25 

remanejamento de orçamento e eventualmente impossibilitar ações da Universidade. O Reitor 26 

passou para o segundo item da pauta: Aprovação das Atas. Colocou em discussão as atas uma 27 

a uma. As atas da 549ª, 550ª, 553ª, 554ª reuniões são aprovadas com duas abstenções cada.  28 

Colocou a ata da 615ª reunião e a Prof.ª Kátia informou que pediu uma alteração em sua fala. 29 

Aprovada a solicitação da Profª Kátia, o Reitor colocou em votação e a ata foi aprovada com 30 
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três abstenções. O Reitor passou para o terceiro assunto da pauta: Assuntos Diversos. Colocou 31 

em discussão a realização de concurso público para o cargo técnico administrativo, pois é o 32 

cargo com maior carência, e também para contador e bibliotecário.  Expôs a dificuldade que 33 

estão tendo, devido à falta de contador e que por essa razão a Universidade está sem auditoria. 34 

Disse que também estão faltando assistentes sociais, e que no momento a UENF só possui duas 35 

assistentes, pois a terceira que atende a UENF é cedida. Falou que a intenção com a realização 36 

do concurso para técnico administrativo é garantir que cada Laboratório, Coordenação de 37 

Curso de Graduação e Pós-Graduação tenham secretários. Disse que estão trabalhando com a 38 

carência atual de servidores, pois terão que argumentar que as contratações são para reposição 39 

de vagas, e que a ideia é realizar o concurso com cadastro de reserva para suprir as carências 40 

futuras. O Colegiado discutiu sobre a quantidade de servidores necessária em suas unidades. O 41 

Reitor registrou as demandas: Para as Direções de Centro - um técnico de nível superior e dois 42 

de nível médio; Para os Laboratórios e Coordenações de Cursos - um técnico de nível médio 43 

para cada; Para o Campus Macaé – um técnico de nível médio; Para as bibliotecas - um 44 

bibliotecário e quatro técnicos de nível médio para cada; Para as Pró-Reitorias – dois técnicos 45 

de nível superior e dois de nível médio para cada; Hospital Veterinário – um técnico de nível 46 

superior e dois de nível médio; Villa Maria - um técnico de nível superior (arquivista). A Sr.ª 47 

Aline informou que é preciso ficar atento ao edital no caso da vaga para Macaé, pois nesse 48 

caso, é preciso que conste no edital que a vaga é para aquela localidade, caso contrário poderá 49 

haver demanda judicial. O Reitor informou que irá formatar as demandas e dar 50 

encaminhamento a solicitação de autorização para realização do concurso. O Prof. Marcelo 51 

Gantos perguntou quando será discutido o PCV no CONSUNI. O Reitor respondeu que a 52 

comissão fez mudanças substanciais no PCV e que primeiro precisa aprovar a LOA e o PPA.  53 

Informou que no CONSUNI de sexta-feira será discutida a minuta da resolução que reformula 54 

o Regimento Interno da Comissão Interna de Biossegurança da UENF. Na minuta a Assessoria 55 

Jurídica sugere que o cargo de presidente da Comissão seja comissionado. Disse que terão 56 

problemas com essa sugestão, visto que na UENF existem outras comissões internas que 57 

também vão querer ser comissionadas e a administração não terá como atender. Informou que 58 

levou para discussão no COLAC a situação dos coordenadores de cursos que não estão 59 

recebendo gratificação, pois no quadro de funções gratificadas da UENF estão esgotadas as 60 

gratificações para coordenadores. Disse que são três cursos de pós-graduação e o de graduação 61 

em engenharia meteorológica. Propôs e o COLAC concordou em redistribuir para o cargo de 62 

coordenação de curso, dois cargos de assessoria-gerência e dois de chefe de laboratório, que 63 
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estão vagos e tem o mesmo valor de remuneração da coordenação. Desse modo poderá resolver 64 

o problema com as coordenações de cursos. O Colegiado aprovou. O Prof. Marcelo Gantos 65 

disse que a coordenação do curso de licenciatura em pedagogia EAD está sem gratificação. 66 

Falou que o coordenador desse curso foi escolhido através de eleição e que gostaria que fosse 67 

nomeado formalmente. O Reitor explicou que os coordenadores dos cursos de licenciatura 68 

EAD são remunerados através de bolsa UAB, que inclusive são de maior valor e que os 69 

coordenadores de cursos EAD são nomeados formalmente como os demais. O Prof. Frederico 70 

informou que o pessoal da PESAGRO está pedindo melhorias nos banheiros e pediu a 71 

sensibilização da administração para melhorar as condições de trabalho dos servidores lotados 72 

lá. O Sr. Rogério informou que a prefeitura da UENF já esteve no local, fez o levantamento e 73 

tomará as providências para minimizar os problemas apontados. O Prof. Frederico falou 74 

também da necessidade de localizar equipamentos da Prof.ª Meire Lelis L. Martins que foram 75 

recolhidos para o galpão. O Sr. Marcelo Pacheco explicou que a professora mandou recolher 76 

os equipamentos para o galpão, sem providenciar a baixa no patrimônio. O Sr. Rogério sugeriu 77 

ao Prof. Frederico que oriente a professora a fazer um relato por escrito do ocorrido e entregue 78 

no setor de patrimônio, que ficará atento para a localização do bem quando o galpão for 79 

esvaziado. O Prof. Vitor Hugo perguntou sobre a CCTA – Comissão de Carreira Técnico-80 

Administrativo e o Reitor respondeu que ainda faltam membros para compor a comissão 81 

eleitoral. O Prof. Marcelo Gantos perguntou sobre a CI que enviou a reitoria relatando a 82 

necessidade de retirar a empresa de cópias do CCH, pois o CONCEN decidiu que o local não é 83 

adequado para o funcionamento da empresa. O Reitor propôs uma troca: O CCH recebe o 84 

projeto da terceira idade que está localizado no prédio da reitoria, nas salas com acessibilidade 85 

e a administração aloca a empresa de cópias no prédio da reitoria. Lembrou que a 86 

administração deu todo o apoio ao projeto da terceira idade e que a UENF não pode ficar sem 87 

empresa de cópias. O Prof. Marcelo Gantos disse desconhecer que havia salas com 88 

acessibilidade no prédio da reitoria e que irão discutir o espaço para a terceira idade. O Sr. 89 

Rogério informou que qualquer alteração na localização da empresa de cópias só pode ser feita 90 

quando o contrato terminar e a Sr.ª Aline disse que o contrato termina em dezembro, mas que a 91 

nova licitação já tem que começar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 92 

quinze horas e quarenta e cinco minutos.        93 

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

        Reitor                                                                                  Secretária ad hoc 95 


