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 ATA DA 620ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

horas e quinze minutos, a sexcentésima vigésima Reunião Ordinária do Colegiado Executivo 2 

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

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

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

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

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

Eliana Crispim França Luquetti – representando o Diretor do CCH, Prof. José Frederico 8 

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Srª. Aline Barbosa – representando o Diretor Geral 9 

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

Chefe de Gabinete; Profª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Manuel 11 

Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária 12 

ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas das 570ª, 572ª, 573ª 13 

e 619ª Reuniões Ordinárias; 3- Assuntos Diversos. A Profª Teresa agradeceu a presença de 14 

todos e deu início aos Informes. Passou a palavra ao Sr. Rogério que informou sobre o 15 

recebimento de novos bens patrimoniais para UENF: a) containers de lixo - a ASMAN está 16 

fazendo a identificação por setor para que seja feita a distribuição nos campi; b) bebedouros 17 

grandes e pequenos – previsão de um mês para o início da instalação; c) veículos – os dois 18 

novos veículos sedã já estão com documentação e está no aguardo do cartão de controle de 19 

combustível para começarem a operar. Disse que hoje haveria pregão para aquisição de 20 

geradores, mas que por ser um edital muito detalhado, tiveram problemas e o edital está sendo 21 

refeito. Informou que no edital está prevista a retirada dos antigos geradores e instalação dos 22 

novos.  Esclareceu que os geradores retirados serão recuperados e instalados nos locais que 23 

ainda não possuíam. A Srª Aline informou que o setor de compras está encontrando 24 

dificuldades na aquisição de equipamentos para laboratórios, em virtude dos fornecedores 25 

estarem questionando as especificações. Disse que o maior problema está havendo com os 26 

contratos de manutenção de equipamentos com recursos da FAPERJ, e que quando há carta de 27 

exclusividade fica mais fácil. A Profª Teresa informou que foi hoje ao lançamento para 28 

imprensa da “Feira de Oportunidades”, que será promovida pela Prefeitura de Campos e pelo 29 

Fórum Interinstitucional de Dirigentes do Ensino Superior de Campos (FIDESC). Disse que o 30 
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evento será realizado no IFF nos dia vinte e seis e vinte e sete de setembro. Informou que está 31 

sendo disponibilizado um stand para UENF e solicitou sugestões do que poderiam divulgar no 32 

stand. O Prof. Olney mencionou o e-mail enviado pela reitoria solicitando informações sobre 33 

os serviços que são prestados pela UENF. A Profª. Eliana disse que levou o assunto ao 34 

CONCEN para consolidar as informações e responder a reitoria. Sugeriu que a Universidade 35 

crie um SIC- serviço de Informação ao Cidadão. Disse que há um ícone para informações no 36 

site, mas que está muito desatualizado e que deve ser visto de quem é a responsabilidade de 37 

atualizar as informações no site. O Sr. Rogério informou que a ASCOM vai lançar nos 38 

próximos dias a nova página da UENF e que também será atualizada a lista telefônica da UENF 39 

na página. O Prof. Olney lembrou que o prazo para resposta do e-mail é o dia nove de agosto e 40 

que não podem esperar a página ser atualizada para responder. A Profª Eliana perguntou se 41 

houve solicitação de indicação de nomes de servidores para serem homenageados no 42 

aniversário da UENF e a Profª. Teresa respondeu que foi solicitado no ultimo COLEX e que 43 

devem ser indicados um técnico e um professor e sugeriu que enviem os nomes até o dia oito 44 

de agosto. A Profª Kátia disse que todos os serviços da UENF tem que estar no site, pois tudo 45 

é serviço de informação ao cidadão. A Profª Eliana acrescentou que o caminho para o cidadão 46 

chegar às informações tem que estar bem claros no site. O Sr. Rogério disse que irá conversar 47 

com a ASCOM para saber o que pode ser feito nesse sentido. O Prof. Olney informou que 48 

divulgou ontem na página da UENF a realização do Seminário de Creditação da Extensão 49 

Universitária, que acontecerá nos dias quinze e dezesseis de agosto. Disse que a participação no 50 

seminário será obrigatória para os bolsistas de universidade aberta e pediu que os professores 51 

dispensassem seus alunos para participação no seminário. Acrescentou que a realização do 52 

seminário poderá ser utilizada pelo MEC como crivo em futuros editais. A Profª Teresa passou 53 

para o segundo item da pauta: Aprovação das atas das 570ª, 572ª, 573ª e 619ª reuniões.  As 54 

atas das 570ª, 572ª, 573ª reuniões, foram aprovadas com três abstenções cada e a ata da 619ª 55 

reunião aprovada com uma abstenção. A Profª Teresa passou para o terceiro item da pauta: 56 

Assuntos Diversos. Perguntou ao Prof. Frederico se o CCTA recebeu convite para participação 57 

na Expoagro de Campos, ao que o Prof. Frederico respondeu que não. O Sr. Rogério disse que 58 

apenas no ano de 2017 a UENF recebeu convite para participação. A Prof. Kátia informou que 59 

já tem resposta de alguns Laboratórios de seu Centro para a solicitação do MP sobre danos 60 

ambientais relacionados a implantação do Porto do Açu. O Sr. Rogério solicitou que os 61 

Diretores encaminhem esta resposta para a Reitoria até semana que vem. A Profª Kátia 62 

solicitou informações sobre a publicação dos novos editais para concursos de professores. O 63 
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Sr. Rogério respondeu que foram publicados alguns editais do CCTA, do CCT e do CBB. A 64 

Profª Kátia pediu que fosse verificado o andamento dos concursos do LFBM e do LBR. Nada 65 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e vinte e cinco minutos.       66 

  67 

          Profª. Teresa de Jesus Peixoto Faria           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                68 

        Vice-Reitora                                                                        Secretária ad hoc 69 


