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 ATA DA 619ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2019, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 1 

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

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

presenças dos seguintes Membros: Profª. Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que 4 

presidiu a reunião; Prof.ª Maura da Cunha –  Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 5 

Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof.ª Katia 6 

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Profª Jacqueline M. Rangel Cortes – Diretora do 7 

CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – representando o Diretor do CCH, Prof. José Frederico 8 

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral 9 

Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 10 

Chefe de Gabinete; Marcelo Pacheco – Diretor da Prefeitura da UENF; Profª Helena Hokamura 11 

– Chefe do Hospital Veterinário; Profª Simonne – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria e 12 

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

Colação de Grau; 2- Informes; 3- Aprovação das atas das 566ª, 567ª, 568ª, 569ª e 618ª 14 

Reuniões Ordinárias; 3- Assuntos Diversos. A Profª Teresa agradeceu a presença de todos e 15 

deu início a solenidade de Colação de Grau dos formandos: Aline Gomes Salim Cordeiro 16 

Ribeiro – Licenciatura em Biologia; Amanda Pontes de Oliveira Ornelas – Ciência da 17 

Computação; Bruno da Silva Falcão e Erica Mello Lisboa – Engenharia de Exploração e 18 

Produção de Petróleo; Brunielli Aparecida L. Luparelli – Ciências Biológicas; Durval Neves 19 

Pimentel – Engenharia Metalúrgica; Lucas Sanches dos Santos – Agronomia; Reynee Railayne 20 

P. Caetano Bitencourt – Engenharia de Produção. Após o encerramento da colação de grau a 21 

Profª Teresa passou para o segundo item da pauta: Informes. Passou a palavra ao Sr. 22 

Rogério que relatou os assuntos tratados na reunião do Conselho Curador, realizada dia 23 

10/07/19 na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), onde ele e o 24 

Reitor estiveram presentes conjuntamente com os demais representantes da UENF, da SECTI e 25 

da SEFAZ; informou que a prestação de contas da UENF do ano passado foi aprovada e foi 26 

feita moção de aplauso à servidora Gina Sanguedo, que elaborou a prestação de contas; foi 27 

mencionada a importância da conclusão da transferência do Colégio Agrícola Antônio Sarlo 28 

para UENF, pois a FAETEC já não está repassando recursos regulares para Escola e o acordo 29 

com a Prefeitura de Campos, para assumir a gestão da Escola de primeiro grau, pode ficar 30 
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comprometido com a proximidade das eleições municipais; foi sugerido que o Governador 31 

viesse prestigiar a UENF no CONSUNI solene em comemoração ao 26º aniversário, e no 32 

evento oficializasse a transferência da Escola para UENF; o Reitor colocou as dificuldades para 33 

nosso setor de Planejamento lançar os subelementos na LOA e futuramente se houver 34 

necessidade de mudança de rubricas, solicitando que este novo procedimento fosse revisto; o 35 

Reitor lembrou que os duodécimos ainda não foram implementados, sendo que as reuniões 36 

convocadas, que pareciam técnicas, para implementação, necessitariam de decisões políticas da 37 

alta direção das três universidades; sugeriu reunião dos reitores na SECTI para tentar resolver 38 

as questões. Ainda com a palavra, o Sr. Rogério disse que na reunião também foi discutida a 39 

realização de concurso para professores e técnicos-administrativos; o Reitor falou, ainda, sobre 40 

o novo Curso de Bacharelado em Meteorologia no Campus Macaé e por último, sugeriu que a 41 

próxima reunião do Conselho Curador fosse realizada no Campus Leonel Brizola. Sr. Rogério 42 

informou que o Reitor fez contato com a Delegacia da Receita Federal de Campos, 43 

conseguindo a emissão do nada consta junto a Receita Federal. O Sr. Pedro Cesar informou 44 

sobre os novos procedimentos para solicitação de diárias, que por determinação do Governo do 45 

Estado, deverão ser solicitadas, a partir de doze de agosto, com cinco dias de antecedência da 46 

viagem; informou que o documento com as orientações sobre as novas regras já foi enviado 47 

para todos os setores da Universidade. O Colegiado debateu sobre a questão. O Sr. Rogério 48 

informou sobre o recebimento de ofício do Ministério Público, através do qual solicitam 49 

informações acerca de eventuais estudos sobre a compensação dos danos ambientais relativos à 50 

implantação do Porto do Açu; disse que deram dez dias de prazo para que a UENF 51 

respondesse, mas que ele já providenciou o pedido de prorrogação desse prazo; disse que irá 52 

disponibilizar o ofício aos membros do COLEX, para que estes, em contato com seus 53 

respectivos Centros e Laboratórios possam dar subsídios para elaboração de resposta ao Órgão. 54 

O Prof. Leonardo informou sobre o lançamento do livro em comemoração aos 25 anos da 55 

UENF; disse que muitos Laboratórios ainda não enviaram o material que irá compor o livro, e 56 

que estabeleceu o prazo até o dia nove de agosto para que enviem o material. Informou que não 57 

será possível fazer o lançamento nas comemorações do 26º aniversário da UENF, mas que 58 

acredita que estará pronto e poderá fazer o lançamento no dia vinte e cinco de outubro, data do 59 

aniversário de Darcy Ribeiro. A Profª Maura informou que foi divulgado na página da UENF 60 

o resultado do Edital do Programa de Bolsas de Recém-Doutor Temático, que teve vinte e sete 61 

candidatos classificados. O Prof. Olney informou que será divulgada na página da UENF a 62 

realização da Feira de Ciências, nesta quinta-feira, na quadra de esportes da UENF. Explicou 63 
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que o público alvo são as crianças da comunidade que estão participando da colônia de férias 64 

na UENF, bem como seus familiares. Disse que na feira também haverá distribuição de 65 

donativos feitos pela comunidade universitária. A Profª. Teresa passou para o terceiro item 66 

da pauta: Aprovação das atas das 566ª, 567ª, 568ª, 569ª e 618ª Reuniões Ordinárias. 67 

Colocou as atas em apreciação, que foram aprovadas com três abstenções cada. A Profª. 68 

Teresa passou para o quarto item da pauta: Assuntos Diversos. O Prof. Frederico falou 69 

sobre o defeito no sistema de segurança antifurto da biblioteca do CCTA. O Sr. Marcelo 70 

Pacheco orientou o professor verifique qual empresa instalou o sistema, pois pode ser que seja 71 

apenas problema de atualização de software, e que caso seja esse o problema deverá solicitar o 72 

orçamento para verificarem a possibilidade de atendimento. Ainda sobre problemas na 73 

biblioteca o Prof. Frederico disse que está precisando de trinta cadeiras para a biblioteca, sendo 74 

que esse pedido não foi incluído nas demandas que foram enviadas para a Gerência de 75 

Compras. O Sr. Pedro César sugeriu que seja feito um orçamento para reformar as cadeiras e 76 

dependendo, pode ser que possam atendê-lo, através de pronto-pagamento.  O Prof. Frederico 77 

informou também que gostaria que a PESAGRO fosse atendida com pessoal para fazer a 78 

limpeza, já que está em andamento a nova licitação para contratar a empresa que irá atender a 79 

UENF. O Sr. Marcelo Pacheco explicou que devido à distância para deslocamento do 80 

funcionário e do tamanho da área, que é pequena, não há a possibilidade de atendimento, de 81 

acordo com as regras do edital. O Sr. Pedro César informou que o primeiro pregão para a 82 

limpeza na nossa região, feito pelo Governo do Estado, não teve empresa interessada. Explicou 83 

que o Governo está fazendo pregão para todo o Estado, dividindo por região. Nada mais 84 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e vinte minutos.       85 
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