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ATA DA 595ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

 

   Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, ocorreu na Sala de Reuniões da Reitoria, 1 

às 15 horas e 18 minutos, a quingentésima nonagésima quinta Reunião Ordinária do Colegiado 2 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, que tratou da 3 

seguinte pauta: 1- Informes; 2- Atas de Registros de Preços vigentes; 3- SISGEN – permanência 4 

do prazo para registro de Pesquisa Científica – 06/11/2018; 4- Comissões e Representações 5 

Diversas – (continuação); 5- Assuntos Diversos. Estavam presentes os seguintes Membros: Prof. 6 

Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora,; 7 

Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 8 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 9 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Carlos Gantos 10 

– Diretor do CCH; Prof. Éder Dutra de Resende, substituindo o Prof. José Frederico Straggiotti Silva – 11 

Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram 12 

como convidados, o Prof. Raul Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Chefe 13 

do Campus/Macaé; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. André Rangel de 14 

Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Prefeito do 15 

campus da UENF; Sr.ª Jane Silva Muniz – Bibliotecária do CCH; Sr.ª Célia da Silva Caetano – 16 

Secretária ad hoc. O Reitor iniciou falando sobre a reunião com o candidato a governador Wilson 17 

Witzel, no Rio de Janeiro. Também participaram da reunião, dois advogados da UERJ, o Reitor da 18 

UERJ e Pedro Fernandes. Disse que foi uma boa oportunidade para fazer algumas perguntas ao 19 

candidato, que inicialmente negou a privatização das universidades, mas admitiu a possibilidade de 20 

cobrar mensalidades. Disse que ele e o Reitor da UERJ argumentaram a impossibilidade disso ser 21 

feito, principalmente aqui na Região. Ouviu do candidato que é preciso melhorar a arrecadação do 22 

Estado. Na segurança pública, falou-se inclusive na “lei do abate” – atirar para matar. Sobre os 23 

Duodécimos nada mais foi falado além da pretensão de criação de uma Superestrutura de Controle da 24 

Gestão Pública. O Sr. André perguntou se realmente haverá a fusão da Secretaria de Educação com a 25 

Ciência e Tecnologia, ao que o Reitor respondeu que não, e que não foi desfeita a fusão da Ciência e 26 

Tecnologia com a de Desenvolvimento Social. Do interior não se falou nada. O Reitor passou a 27 

palavra para a Bibliotecária do CCH, Sr.ª Jane Muniz Silva que informou a porcentagem de 28 

frequência da Biblioteca pelos Centros, com o empréstimo de livros e outros acervos: CCH – 53%;  29 

CCT – 33%; CBB – 8% e CCTA – 6%. Disse que está visando atrair mais leitores, pois tem mais de 30 
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2000 títulos, e a pretensão é abrir também ao pessoal das terceirizadas para movimentar mais a 31 

Biblioteca, pediu ajuda e colaboração dos Centros. Disse que  no semestre que vem, terá um evento 32 

com premiação para poesia, contos e crônicas, com Comissão julgadora, divulgação pela ASCOM e 33 

redes sociais. A Prof.ª Rosana sugeriu que o anúncio dos vencedores fosse na semana do CONFICT e 34 

do Congresso Fluminense de Pós-Graduação, para aproveitar o envolvimento dos alunos, o que foi 35 

aceito pela Bibliotecária. O Sr. André falou também da gravação de vídeos pela ASCOM, que é um 36 

material de acervo muito importante. A Prof.ª Rosana acha importante buscar formas de premiar e 37 

estimular as pessoas a mostrarem o seu trabalho. O Sr. André falou também que a Biblioteca tem os 38 

dados de tudo que é produzido na UENF. A Prof.ª Rosana disse que é importante que os trabalhos 39 

produzidos na Universidade sejam feitos em duas vias impressas, uma para a Biblioteca Nacional e 40 

outra para a Biblioteca Institucional do Centro. Passando para o segundo ponto de pauta que trata das 41 

Atas Vigentes, passou a palavra para o Sr. César que explicou como seriam feitos os pedidos: copiar 42 

as linhas das Atas de Preço com o cabeçalho, aproveitando os itens de interesse para os Laboratórios e 43 

enviar para as diretorias dos Centros. O Reitor ressaltou que podem comprar até o dia 10/11/2018, 44 

utilizando até duas vezes a mesma ata de preços. O Prof. Raul exemplificou como utilizar a ata, e o 45 

Reitor disse que era a primeira vez que estavam conseguindo comprar pela ata de resultado. O Sr. 46 

César disse que em 2012 os computadores foram comprados por adesão a uma Ata Federal. O Reitor 47 

ressaltou que o primeiro passo é o levantamento das demandas para montar o processo. O Sr. César 48 

informou que faltam aproximadamente 400 servidores atualizarem o SISPATRI e o Recadastramento, 49 

e vai emitir um relatório com o quantitativo. O Reitor perguntou quantos projetos foram inseridos no 50 

SISGEN, e a Prof.ª Rosana respondeu que foram onze cadastrados e mais sessenta que solicitaram 51 

informações. Disse que o Ministério do Meio Ambiente liberou mais uma série de informações, e que 52 

hoje mais tabelas com atualizações foram liberadas.  A Prof.ª Rosana se disse uma simples usuária do 53 

sistema e quem vai assinar é o Reitor. O Reitor informou que não vai ser assinado nenhum termo de 54 

compromisso após 06/11/2018, e que as multas serão encaminhadas aos responsáveis. A Prof.ª Kátia 55 

disse que na atualização do sistema não viu nenhum termo de compromisso. O Reitor considerou que 56 

onze cadastros ainda é muito pouco. A Prof.ª Rosana informou a aprovação do CTINFRA 03/2018, 57 

com o corte de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) dos recursos, por apresentar planta sem assinatura do 58 

responsável. O Sr. Rogério informou que a questão da planta já foi resolvida pelo Gabriel da 59 

engenharia. A Prof.ª Rosana disse que a expectativa é que saia o pagamento ainda esse ano. O Reitor 60 

informou que o próximo COLEX será em Macaé, e que a Van da Reitoria estará à disposição dos 61 

participantes a partir de 8h e 30 min e o próximo CONSUNI será no dia 26/10/2018. O Prof. Víctor 62 

Hugo informou a presença do Secretário Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Macaé no 63 
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próximo COLEX.  A Prof.ª Teresa informou que a representante no Comitê Estadual de Educação e 64 

Direitos Humanos será a Prof.ª Rosalee Istoe, e mais um suplente. Falou sobre abertura, que descreveu 65 

como muito bonita, com a presença, pela primeira vez do Pró-Reitor da UFRRJ, com o Hino Nacional 66 

executado com instrumentos recicláveis de lata e plástico. O Reitor elogiou o discurso do Pró-Reitor 67 

da UFRRJ, contra a violência, o ódio e a favor da Educação. A Prof.ª Teresa sugeriu que 68 

prestássemos atenção nos candidatos que defendem a Educação, os Diretos Humanos e o ensino 69 

público de qualidade. Informou também a indicação da servidora Heloiza de Cássia como presidente 70 

da Comissão de Gestão de Documentos, e que também é envolvida no Centro de Memória da UENF, 71 

que herdou da Prof.ª Lana Lage. A Prof.ª Teresa manifestou sua preocupação com a validade técnica 72 

dos documentos. O Sr. André opinou que o fundamental seria ter um scanner profissional para 73 

digitalizar todos os processos, mas que a necessidade de guardar papel não seria eliminada. A partir de 74 

algumas dúvidas da Prof.ª Kátia, o Prof. Passoni esclareceu as tipificações das despesas, Decreto de 75 

encerramento de exercício, que será mais rigoroso, porque coincide com encerramento de governo. A 76 

Prof.ª Helena expôs a situação do servidor Amarildo, que considerou insustentável, com relatos de 77 

vários episódios, no que o Reitor concordou e disse que já está sendo vista uma solução para o 78 

problema. Em seguida, houve a visita do candidato a vice-governador Comte Bittencourt, para expor o 79 

Plano de Governo do candidato a governador Sr. Eduardo Paes, com a presença do SINTUPERJ, 80 

ADUENF, DCE, do Prof. Carlos Eduardo Rezende e do servidor José Alves de Azevedo Neto. O 81 

candidato fez a apresentação do plano de governo e respondeu a perguntas feitas pelos presentes. Nada 82 

mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 83 

19 minutos. 84 

 

Prof. Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

            Reitor                                          Secretária ad hoc 


