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 ATA DA 621ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

horas e quinze minutos, a sexcentésima vigésima primeira reunião Ordinária do Colegiado 2 

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

presença dos seguintes membros: Profª. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; 4 

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

Sales Fernandes – Diretora do CBB; Profª Jacqueline M. Rangel Cortes – Diretora do CCT; 6 

Prof. Leonardo Rogério Miguel – representando o Diretor do CCH, Prof. José Frederico 7 

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. Pedro Cesar da Costa Soares –  Diretor Geral 8 

Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 9 

Chefe de Gabinete; Profª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Profª. Simonne 10 

Soares – Diretora da Villa Maria; Sr. Luiz Gabriel S. M. Smiderle – Representando o Prefeito 11 

da UENF e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte 12 

pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas das 574ª, 575ª e 620ª Reuniões Ordinárias; 3- 13 

Of. 040/19 Delegacia Sindical SINTUPERJ – Sede SINTUPERJ; 4- Assuntos Diversos. O 14 

Reitor agradeceu a presença de todos e deu início a reunião. Não havendo informes, o Reitor 15 

passou para o segundo item da pauta: Aprovação das atas das 574ª, 575ª e 620ª Reuniões 16 

Ordinárias. Colocou as atas em discussão. A ata da 574ª reunião foi aprovada com uma 17 

abstenção; a ata da 575ª reunião foi aprovada com duas abstenções; a ata da 620ª foi aprovada 18 

por unanimidade. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Of. 040/19 Delegacia 19 

Sindical SINTUPERJ – Sede SINTUPERJ. Informou que se trata da solicitação de espaço 20 

para construção da sede do SINTUPERJ. A área solicitada é de 17 X 20m
2
 e fica localizada 21 

próxima a casa ecológica, após a figueira. O Reitor sugeriu que a sede do sindicato poderia ser 22 

construída próxima à sede da ADUENF e do DCE. O Colegiado discutiu o assunto. O Reitor 23 

disse que acha justa a solicitação e pede ao Sr. Luiz Gabriel que verifique se o espaço próximo 24 

a ADUENF atende a solicitação, para que o assunto volte a discussão na próxima reunião do 25 

COLEX.  O Reitor passou para o quarto item da pauta: Assuntos Diversos. Falou que precisa 26 

ser formada a Comissão de Ética da UENF e que está faltando a informação dos membros do 27 

CCTA, lembrando ao Prof. Frederico que é um processo eletivo para escolha de um docente e 28 

um técnico. Disse que está faltando também a informação do representante técnico do CCT, 29 
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que deverá fazer outra eleição para escolha do técnico, já que na eleição que escolheu o 30 

professor nenhum técnico se candidatou. Falou também sobre a CPA – comissão Permanente 31 

de Avaliação, pois o MEC está cobrando a composição dessa comissão. Disse que apenas o 32 

CCTA indicou os membros e que está aguardando as indicações dos outros Centros. Lembrou 33 

que para essa comissão não é preciso fazer eleição, é por indicação. Informou que enviará CI 34 

pedindo essas informações. O Prof. Leonardo perguntou se há demanda para a Comissão de 35 

Ética. O Reitor explicou que a atuação da comissão será em conjunto com a ouvidoria, que está 36 

recebendo em média seis demandas por mês. O Sr. Pedro César informou que um grupo de 37 

servidores preocupados com a demora nos seus processos de aposentadoria, entrou com um 38 

pedido de informação junto à Ouvidoria do Estado na tentativa de obter resposta sobre o 39 

andamento dos processos. Explicou que devido aos pedidos de aposentadoria estar sendo 40 

centralizados no Rio Previdência, os órgãos não tem acesso ao andamento dos processos para 41 

informar aos servidores. O Reitor falou sobre a dificuldade de lançamento dos subelementos 42 

no orçamento. O Sr. Pedro César pediu que além das características dos itens solicitados, 43 

devem também informar o código SIGA e o valor do item a ser adquirido. Mencionou os 44 

setores que estão com pendência dessas informações e pediu que respondessem no máximo em 45 

quinze dias. Ainda com a palavra o Sr. Pedro César falou a respeito do andamento do processo 46 

para concurso de técnicos. Disse que encaminhou pedido de orçamento a CEPUERJ para 47 

saberem qual será o custo do concurso. A Profª Kátia pediu para preverem no concurso, 48 

servidores para as secretarias dos cursos EAD. O Reitor avisou a Profª Simonne que 49 

possivelmente na quinta-feira estarão recebendo a visita de funcionários da Secretaria das 50 

Cidades que virão para ver a possibilidade de reforma da Villa Maria. A Profª Simonne 51 

informou que a partir de hoje a Villa Maria está com internet. Disse que foi uma gentileza da 52 

empresa VERTV e que em contrapartida a Villa Maria vai divulgar a empresa nos eventos que 53 

serão realizados lá. O Reitor explicou que será necessário fazer um termo de convênio para 54 

isso. A Profª Simonne divulgou os eventos que serão realizados na Villa Maria durante o mês 55 

de agosto. A Profª Jacqueline disse que estão criando um Instagram para o CCT e perguntou 56 

se é preciso autorização para isso. O Reitor explicou que ainda não há política para mídias 57 

sociais, que fica por conta de iniciativas próprias, mas acredita que futuramente o assunto 58 

precise ser discutido. A Profª. Kátia perguntou se está previsto um contrato para controle de 59 

pragas na UENF. Disse que no CBB dois servidores estão de licença médica, devido a grande 60 

quantidade de fezes de pombos no Centro. O Colegiado discutiu o assunto e o Sr. Rogério 61 
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disse que vai verificar o que podem fazer. A Profª Helena informou que no dia vinte e seis de 62 

setembro, no pátio do Hospital Veterinário, o CCZ estará aplicando gratuitamente vacina 63 

antirrábica em cães e gatos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas 64 

e vinte e cinco minutos.       65 

  66 

          Luis Passoni                                       Tânia Virgínia de Souza e Silva                                67 

            Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 68 


