
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF  

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 

Tel.: (22) 2739–7003 – correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

 ATA DA 622ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 

Reitoria, às quatorze horas e quinze minutos, a sexcentésima vigésima segunda reunião 2 

Ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 3 

Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros: Profª. Luis Cesar Passoni – Reitor, 4 

que presidiu a reunião; Profª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Valdirene 5 

Gomes – representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Carlos Gatts – 6 

Representando a Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 7 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Katia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; 8 

Profª Jacqueline M. Rangel Cortes – Diretora do CCT; Prof. Nilo Lima de Azevedo – 9 

representando o Diretor do CCH, Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr. 10 

Pedro Cesar da Costa Soares –  Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 11 

convidados: Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Chefe de Gabinete; Profª Helena 12 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Profª. Simonne Soares – Diretora da Villa Maria; 13 

Sr. Marcelo Viana Pacheco –  Prefeito da UENF; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – 14 

Diretor da AgiUENF e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da 15 

seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas das 576ª, 577ª, 578ª e 621ª Reuniões 16 

Ordinárias; 3- Of. 040/19 Delegacia Sindical SINTUPERJ – Sede SINTUPERJ; 4- 17 

Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a presença de todos e deu início a reunião. Informou 18 

que devido às eleições para Reitoria, talvez não haja reunião do COLEX na próxima terça-feira. 19 

A Profª Jacqueline disse que o presidente da Comissão Eleitoral do CCT, não conseguiu 20 

transporte para levar as urnas aos locais mais distantes. O Reitor sugeriu que o presidente da 21 

Comissão Eleitoral do CCT converse com o presidente da Comissão Eleitoral para as eleições 22 

da reitoria, de modo que possam usar o mesmo transporte para as urnas, já que as eleições serão 23 

no mesmo dia. O Reitor informou que a reunião do Conselho Curador, será realizada na UENF 24 

amanhã e que, após a reunião, pretende percorrer a Universidade com os membros 25 

representantes do Governo no Conselho Curador. Disse que na semana passada fizeram as 26 

últimas formaturas da sua gestão. A Prof.ª Kátia elogiou a organização do cerimonial. O Reitor 27 

passou para o segundo item da pauta: Aprovação das atas das 576ª, 577ª, 578ª e 621ª. Leu as 28 

solicitações de alterações propostas pela Profª Marina nas atas das 576ª e 577ª reuniões e as 29 

colocou em deliberação com as alterações solicitadas. A ata da 576ª reunião foi aprovada com 30 
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Quatro abstenções; a ata da 577ª reunião foi aprovada com três abstenções; a ata da 578ª 31 

reunião foi aprovada com quatro abstenções; a ata da 621ª reunião foi aprovada com duas 32 

abstenções. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Of. 040/19 Delegacia Sindical 33 

SINTUPERJ – Sede SINTUPERJ. Disse que na reunião da semana passada solicitou ao 34 

engenheiro Luiz Gabriel que fizesse um croqui simulando a construção da sede do sindicato no 35 

espaço existente próximo a ADUENF. O Sr. Marcelo Pacheco informou que foi feita a 36 

simulação e disse que a obra ficaria muito irregular, além de que a área solicitada é de 313m2 e 37 

a área próxima a ADUENF é de 158 m2.. O Reitor disse que acha justa a solicitação do 38 

sindicato e distribuiu os croquis entre os membros do Colegiado para análise e discussão. O 39 

Colegiado debateu o assunto e a Prof. Teresa questionou se a construção da sede no terreno 40 

próximo a figueira iria afetar as raízes da árvore e que é preciso um desenho mais detalhado da 41 

obra. O Reitor, diante da argumentação da Profª. Teresa solicitou que a mesma apresente na 42 

próxima reunião o relato com os detalhes da obra, para que o COLEX possa deliberar sobre a 43 

solicitação do SINTUPERJ. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Assuntos Diversos. 44 

Disse que recebeu uma CI do ouvidor da UENF, informando da dificuldade que existe na 45 

comunicação através do e-mail @uenf, que é o e-mail institucional. A Ouvidoria alegou que faz 46 

as solicitações através do e-mail e os servidores não respondem. O Reitor pediu sugestões para 47 

resolver a questão e o Colegiado discutiu o problema, concluindo que por ser um e-mail 48 

institucional os servidores deveriam ter a obrigação de consultá-lo constantemente e arcar com 49 

as consequências que podem advir da falta de hábito de abrir o e-mail da UENF. O Reitor 50 

informou que emitirá uma circular, orientando para a importância de abrir constantemente o e-51 

mail institucional. A Profª Simonne informou sobre a programação na Villa Maria e o evento 52 

Jazz na Villa que acontecerá no próximo sábado. O Prof. Frederico perguntou como fazer para 53 

conseguir gasolina para a roçadeira. O Colegiado trocou informações sobre a questão e o Sr. 54 

Marcelo Pacheco informou que com o novo contrato de manutenção de áreas verdes, todas as 55 

áreas da UENF estão sendo roçadas. A Profª. Teresa informou sobre o seminário itinerante que 56 

acontecerá no período de nove a treze de setembro. O Reitor sugeriu que a professora envie a 57 

programação para a ASCOM fazer a divulgação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 58 

reunião às quinze horas e vinte minutos.   59 

          Luis Passoni                                       Tânia Virgínia de Souza e Silva                                60 

            Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 61 


