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 ATA DA 624ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, ocorreu, na Sala de 1 

Reuniões da Reitoria, às quatorze horas e quinze minutos, a sexcentésima vigésima quarta 2 

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

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

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

Valdirene – Representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da 6 

Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Katia Valevski Sales 7 

Fernandes – Diretora do CBB; Profª Jacqueline M. Rangel Cortes – Diretora do CCT; Prof. 8 

Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do 9 

CCTA. Compareceram como convidados: Profª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 10 

Veterinário; Sr. Marcelo Viana Pacheco – Prefeito da UENF e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e 11 

Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas 12 

das 591ª, 592ª, 622ª e 623ª Reuniões Ordinárias; 3- Processo E-26/009/876/2019 – 13 

Demanda recebida através do Portal Ouvidoria; 4- Revisão do Manual de Cargos: Campo 14 

e Limpeza; 5- Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião 15 

com o primeiro item da pauta: Informes. Disse que já está começando a pensar na portaria que 16 

futuramente será publicada com o recesso do final de ano, de modo que os servidores possam 17 

se programar. O Colegiado conversou sobre o assunto e o Reitor concluiu que dará o recesso de 18 

23/12/2019 a 03/01/2020. Informou que a portaria de dispõe sobre a implantação do SEI-RJ 19 

(Sistema eletrônico de Informações) na UENF foi publicada na sexta-feira e que será dada 20 

ampla divulgação através da ASCOM e no site da UENF. Solicitou aos Diretores de Centros 21 

que estejam prevenidos com alguns itens para compra, por exemplo, equipamento importado ou 22 

não, com dispensa de licitação, para o caso de haver sobra de caixa do governo no final do 23 

exercício financeiro. O Colegiado conversou sobre as possibilidades de itens a serem 24 

adquiridos. A Profª Kátia comentou sobre a dificuldade de cadastrar novos itens no SIGA. O 25 

Reitor informou que recebeu a visita do prefeito de Itaocara, que veio conversar sobre a 26 

possibilidade de fazer a doação de um terreno a UENF, visando à expansão da Universidade 27 

naquele município. A intenção do prefeito é utilizar para construção do prédio, verba de 28 

bancada recebida de deputados. O Prof. Olney solicitou aos Diretores que avisassem nos 29 

Centros que amanhã é o último para entrega dos resumos para Mostra de Extensão. Informou 30 
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que participou do Fórum de Extensão e lá assistiu a uma palestra de um pesquisador da UFRJ 31 

muito elucidativa sobre o Programa Future-se. O Prof. Marcelo Gantos comentou que esse é 32 

um programa voltado para as instituições federais. O Prof. Olney disse que conversou com o 33 

palestrante sobre essa questão e que na opinião dele os governos estaduais costumam 34 

acompanhar o governo federal. Disse que seria interessante trazer essa palestra para a UENF e 35 

pediu ao Reitor que fosse feito o convite oficialmente, através da reitoria. O Reitor pediu ao 36 

Prof. Olney para fornecer o contato do palestrante para a reitoria fazer o convite e passou para o 37 

segundo item da pauta: Aprovação das atas das 591ª, 592ª, 622ª e 623ª Reuniões Ordinárias. 38 

Colocou as atas em discussão, e não havendo manifestações, colocou em votação. O Colegiado 39 

aprovou as atas com as seguintes abstenções: 591ª – duas abstenções; 592ª - duas abstenções; 40 

622ª – duas abstenções; 623ª – uma abstenção.  Passou para o terceiro item da pauta: Processo 41 

E-26/009/876/2019 – Demanda recebida através do Portal Ouvidoria. Explicou que se trata 42 

de um processo aberto pela Ouvidoria da UENF e encaminhado para o parecer jurídico da 43 

ASJUR. Uma servidora insatisfeita com as notas recebidas em suas avaliações questionou na 44 

Ouvidoria a falta de parecer circunstanciado nas avaliações, solicitando que os pareceres 45 

constassem das avaliações. A ASJUR em seu parecer sugeriu o deferimento do pedido da 46 

servidora e o retorno do processo ao Laboratório para confecção dos pareceres com descrição 47 

dos fatos concretos que embasaram as avaliações. O processo retornou ao Laboratório, que 48 

atendeu a sugestão da ASJUR, no entanto, a servidora contestou os pareceres circunstanciados, 49 

alegando que não contemplaram as recomendações da ASJUR. O Reitor colocou o assunto em 50 

discussão. Disse que já tentou em várias oportunidades que o processo de avaliação dos 51 

servidores fosse refeito, pois da forma como está não ajuda, só causa problemas. A Profª. 52 

Kátia falou que há muita subjetividade nos critérios de avaliação e que o assunto está em 53 

discussão no CBB. A sugestão é que esse formulário deixe de ser subjetivo e que seja criado 54 

um formulário com critérios de avaliação diferenciados para os técnicos e os professores. A 55 

Profª. Helena sugeriu que a CPA seja utilizada como forma de avaliação e acredita que 56 

também seja necessário que os servidores se auto avaliem. O Colegiado fez um longo debate 57 

sobre o assunto e o Reitor sugeriu ampliar a discussão sobre as avaliações de desempenho nos 58 

diversos setores da Universidade, assim como está sendo feito no CBB. Disse que é importante 59 

a implementação da CPA e que é necessário mudar o sistema de avaliação. O Reitor passou 60 

para o quarto item da pauta: Revisão do Manual de Cargos: Campo e Limpeza. Informou 61 

que recebeu um ofício do TCE, comunicando sobre decisões relativas a inspeção para 62 

verificação de legalidade da estrutura de cargos e da composição do quadro de pessoal da 63 
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UENF. Entre outras coisas o TCE apontou sobreposição de funções entre terceirizados e 64 

pessoal concursado, especificamente nos casos de auxiliar de serviços gerais “limpeza” e 65 

“campo”. O TCE sugeriu que ou seja rescindido o contrato terceirizado para limpeza e 66 

jardinagem ou que estes cargos sejam colocados em  quadro suplementar, até que o cargo seja 67 

extinto. O Reitor informou que se reuniu com sua equipe e ponderaram que a alternativa seria 68 

a alteração do manual de cargos, suprimindo na descrição analítica da função do cargo auxiliar 69 

operacional I – função campo a atividade “trabalhos de jardinagem” e para o cargo auxiliar de 70 

serviços gerais – limpeza, suprimir a atividade “fazer varredura e limpeza”. O Colegiado 71 

debateu sobre a questão e concordou com a alternativa apontada pelo Reitor. O Reitor 72 

informou que o assunto será levado ao CONSUNI. Passou para o quinto item da pauta: 73 

Assuntos diversos. O Prof. Marcelo Gantos disse que receberam no CCH a visita da ouvidora 74 

da UFRJ, que se dispôs a organizar a ouvidoria da UENF. O Reitor disse que o servidor 75 

Antônio Carlos Guzzo, que está atuando como ouvidor da UENF, está conduzindo a ouvidoria 76 

com fluidez e de forma satisfatória. Informou que está sendo elaborado o Regimento da 77 

Ouvidoria e em breve será levado ao CONSUNI. O Prof. Frederico falou da dificuldade pela 78 

qual está passando o pessoal que administra a lanchonete na UENF. Pediu ao Reitor para olhar 79 

com atenção o caso. O Reitor explicou que já foi dada a eles a isenção no aluguel relativo aos 80 

meses de greve na UENF, mas que depois da normalização das atividades na UENF eles não 81 

pagaram os aluguéis e foi solicitada a rescisão do contrato.    O Prof. Frederico falou sobre o 82 

projeto pedagógico do curso de engenharia de alimentos. Pediu aos Diretores de Centro que 83 

tenham Laboratórios responsáveis pelas disciplinas que serão ministradas no curso para agilizar 84 

a devolução das informações que foram solicitadas pelo responsável pelo curso. A Profª 85 

Jacqueline informou que está aguardando o detalhamento dos Laboratórios com a necessidade 86 

de professores para o curso. O Reitor informou que até o momento apenas o CBB homologou 87 

as inscrições e as bancas dos concursos para professores. Pediu aos outros Centros para agilizar 88 

as homologações. O Sr. Marcelo Pacheco lembrou que ano que vem é ano eleitoral e que por 89 

isso as contratações só poderão ser feitas até o mês de março. A Profª Kátia falou sobre a 90 

situação de dois coordenadores que estão tendo que devolver as remunerações relativas ao 91 

cargo. O Reitor falou que a proposta dele foi outra e disse que vai verificar essa situação. Nada 92 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e vinte minutos.  93 

             Luis Passoni                            Tânia Virgínia de Souza e Silva                                94 

               Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 95 


