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 ATA DA 623ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 

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

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

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

que presidiu a reunião; Profª. Marina Satika Suzuki - Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Maura 5 

Da Cunha – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-6 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Katia Valevski Sales Fernandes – Diretora 7 

do CBB; Profª Jacqueline M. Rangel Cortes – Diretora do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – 8 

Diretor do CCH; Sr. Pedro Cesar da Costa Soares –  Diretor Geral Administrativo. 9 

Compareceram como convidados: Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Chefe de Gabinete; 10 

Profª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Marcelo Viana Pacheco –  11 

Prefeito da UENF; Sr. André Rangel de Matos – Diretor de Informação e Comunicação e Sr.ª 12 

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

2- Aprovação das atas das 579ª, 580ª, 581ª, 582ª, 583ª e 622ª Reuniões Ordinárias; 3- 14 

Parecer - Of. 040/19 Delegacia Sindical SINTUPERJ – Sede SINTUPERJ; 4- Mapa de 15 

Risco e CIPA; 5- Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a presença de todos e  solicitou a 16 

inclusão de dois itens na pauta: Comissões de Carreira Técnico-Administrativa e SEI- 17 

Sistema Eletrônico de Informação. Tendo a aprovação do Colegiado, deu início a reunião 18 

com o segundo item da pauta: Aprovação das atas. Após informar as alterações sugeridas pela 19 

Profª Kátia e retirar de pauta a ata da 622ª reunião, colocou as demais em deliberação, e não 20 

havendo manifestações colocou em votação. O Colegiado aprovou as atas com as seguintes 21 

abstenções: 579ª – duas abstenções; 580ª – três abstenções; 581ª – duas abstenções; 582ª – três 22 

abstenções; 583ª – duas abstenções. O Reitor deu início a um debate sobre a utilização do e-23 

mail institucional. Pediu sugestões ao Sr. André de como poderiam fazer para que todos 24 

acessem ao e-mail @uenf. Perguntou se poderiam vincular o acesso ao sistema acadêmico e 25 

outros sistemas institucionais, apenas através desse e-mail. O Sr. André ponderou que criando 26 

e-mail institucional para todos os alunos, podem ter problemas ao longo dos anos, devido a 27 

grande quantidade de e-mails criados. Comentou que alguns servidores nunca utilizaram o e-28 

mail institucional. O Reitor sugeriu que fossem criados perfis de acesso. O Sr. André 29 
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informou que já começou a tratar dessa questão na DIC e o Reitor pediu que ele avançasse 30 

nessa questão. O Reitor informou que foram eleitos os membros para as Câmaras Central e 31 

Setorial-Reitoria de Carreira Técnico-Administrativa, mas que para publicar as portarias 32 

será preciso verificar se os membros que são indicados podem ser reconduzidos e solicitou ao 33 

Prof. Olney que se encarregasse de fazer essa verificação. O Reitor passou a tratar do SEI – 34 

Sistema Eletrônico de Informação. Disse que o Estado quer implementar o sistema em todos 35 

os órgãos públicos e que a tramitação de todos os documentos passará a ser feita de forma 36 

eletrônica. A Profª Jacqueline manifestou preocupação com a internet de Macaé. O Sr. 37 

Rogério informou que no dia doze de setembro acontecerá a licitação para a internet. O Reitor 38 

informou que já existe um grupo de trabalho na UENF estudando a forma de implantação do 39 

SEI. Disse que esse grupo está solicitando que os setores indiquem servidores, que a princípio 40 

ficarão responsáveis por orientar a utilização do sistema, mas que todos os servidores deverão 41 

estar cadastrados no SEI, e para isso precisarão fazer o curso on-line. Informou que irá publicar 42 

uma portaria determinando que todos façam o curso. O Sr. Marcelo Pacheco sugeriu que ao 43 

entregar o certificado do curso na GRH, os servidores sejam cadastrados de imediato no 44 

sistema, evitando burocracias. O Reitor informou que o grupo de trabalho também sugeriu que 45 

a reitoria envie ofício ao Estado, solicitando que seja liberado o SEI para a UENF, visando à 46 

aceleração do processo de implantação, pois alguns setores da UENF, como a contabilidade, já 47 

estão tendo problemas de comunicação, por não estarem inseridos no sistema. Comentou que o 48 

ideal seria que quando o sistema estivesse liberado, pelo menos um servidor de cada 49 

Setor/Laboratório já conhecesse o funcionamento do SEI.  O Sr. Rogério informou que o curso 50 

online já está disponível e que tem um tutorial bem explicativo. O Reitor pediu aos Diretores 51 

de Centros que repassem essa informação, enfatizando que os servidores ao se cadastrarem 52 

utilizem o e-mail @uenf. Passou a tratar do terceiro item da pauta: Parecer - Of. 040/19 53 

Delegacia Sindical SINTUPERJ – Sede SINTUPERJ. Disse que em seu parecer a Profª. 54 

Teresa foi contrária à construção da sede do SINTUPERJ no local por eles proposto, próximo a 55 

figueira e a casa ecológica, alegando que aquele espaço é uma área de convivência e que deve 56 

ser preservado assim como está. A professora também alegou que a ocupação de espaços 57 

físicos na UENF já foi tratada por uma comissão e que seria importante resgatar esse trabalho 58 

para embasar a discussão. O Reitor disse que, no entanto, a Profª. Teresa não apontou uma 59 

alternativa, sugerindo apenas que seja encontrado um espaço mais adequado à construção da 60 

sede. O Reitor disse que de fato existiu um estudo sobre os espaços físicos na UENF, mas que 61 
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não conhece o processo. O Sr. Marcelo Pacheco disse que é possível que a comissão não tenha 62 

concluído os estudos sobre o assunto. O Reitor concluiu o assunto dizendo que iria encaminhar 63 

a solicitação do SINTUPERJ ao Sr. Marcelo Pacheco para que ele, juntamente com o 64 

engenheiro Gabriel, possa encontrar uma alternativa para a construção da sede do SINTUPERJ. 65 

Passou a palavra para o Sr. Rogério para tratar do quarto item da pauta: Mapa de Risco e 66 

CIPA. O Sr. Rogério informou que começaram a tratar do assunto visando à segurança dentro 67 

da UENF, porém, esse trabalho teve início na época da crise e não pode ser levado adiante. 68 

Devido à necessidade de dar treinamento aos membros da CIPA, que seria formada, tentaram 69 

apoio junto à iniciativa privada, mas não tiveram êxito. Disse que este ano está previsto um 70 

novo edital para firma de limpeza e para esse edital há a exigência de terem o mapa de risco da 71 

UENF, por isso essa questão tem urgência em ser resolvida. Informou que deu início as 72 

negociações de um orçamento junto a FIRJAN para elaboração do mapa, no entanto, foi 73 

informado que quem elabora o mapa de risco é a própria CIPA da Instituição. Disse que a 74 

FIRJAN vai atualizar os laudos de insalubridade e periculosidade e também dar treinamento 75 

aos servidores que irão compor a CIPA. Disse também, que vai verificar a quantidade de 76 

membros necessários para compor a CIPA da UENF, pois a quantidade depende do número de 77 

servidores e também do grau de risco envolvido. Esclareceu que vão precisar eleger a CIPA o 78 

mais breve possível e que o ideal é que todo Centro tivesse um representante na CIPA. Vai 79 

encaminhar uma circular pedindo que os setores indiquem um servidor que possa acompanhar 80 

o técnico da FIRJAN em sua visita aos setores. O Reitor passou para o último item da pauta: 81 

Assuntos Diversos. O Prof. Marcelo Gantos informou que a obra do anexo do CCH já está em 82 

fase final e perguntou ao Sr. Rogério se há previsão para entrega das instalações elétricas. O Sr. 83 

Rogério respondeu que possivelmente até o final de outubro entregam a obra. A Profª Kátia 84 

disse que a composição da CPA (Comissão Própria de Avaliação) poderá ter membros com 85 

mandatos desencontrados, pois já havia membros eleitos e que agora haverá eleição para os 86 

membros que faltaram. O Reitor esclareceu que o mandato de todos os membros só tem início 87 

quando a composição da CPA estiver completa e for publicada. A Profª Kátia sugeriu ao 88 

Reitor que as indicações de servidores para composição das comissões de sindicância voltem a 89 

ser feitas pelos Centros. O Reitor informou que o número de comissões de sindicâncias que 90 

precisam ser formadas é desumano e que seria necessário que os Centros enviassem uma lista 91 

como muitas indicações. A Profª Kátia sugeriu, então, que antes de publicar a comissão, o 92 

Reitor consulte ao Centro sobre a possibilidade do servidor indicado, atuar na comissão para a 93 
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qual está sendo indicado. O Prof. Marcelo Gantos comentou que os professores estão 94 

reclamando do barulho na quadra do CCH e perguntou qual evento estava sendo realizado lá. O 95 

Reitor respondeu que são alunos de escolas públicas municipais e se trata de um convênio 96 

entre a UENF e a prefeitura do município. O Reitor solicitou ao Sr. Marcelo Pacheco que 97 

analise outro local na UENF onde possam ser construídas quadras, de modo que não incomode 98 

os professores no horário de aulas e com isso poderem aproveitar o espaço das quadras para 99 

outras obras. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e vinte 100 

minutos.  101 

 102 

 103 

             Luis Passoni                            Tânia Virgínia de Souza e Silva                                104 

               Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 105 


