
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  

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 601º (SEXCENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

– UENF 

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

às 14 horas e 25 minutos, a sexcentésima primeira Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, que tratou da seguinte pauta: 1- 3 

Colação de Grau em separado; 2- Aprovação das minutas das Atas das 529ª e 530ª Reuniões 4 

Ordinárias; 3- Informes; 4- Editais FINEP; 5- Orçamento 2019; 6- Matrícula SISU; 7- Assuntos 5 

Diversos. Estavam presentes os seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; 6 

Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de 7 

Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e de Pós-Graduação; Prof.ª Ana Bárbara 8 

Rodrigues, representando o Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 9 

Comunitários; Prof. Renato DaMatta, representando a Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora 10 

do CBB; Prof. Edson Correa da Silva, representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do 11 

CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do 12 

CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como 13 

convidados, Prof. Raul Lopez Palácio – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – 14 

Diretor da AgiUENF; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de Cultura Villa Maria; Prof. Victor 15 

Hugo Santos – Chefe do Campus/Macaé; Marcelo Viana Pacheco, substituindo o Sr. Rogério Almeida 16 

Ribeiro de Castro – Prefeito do campus da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Após a 17 

Colação de Grau em separado, o Reitor iniciou a reunião colocando as atas em aprovação, que foram 18 

aprovadas com três abstenções. Continuando, passou para os informes, onde falou da eleição para Reitor 19 

que acontecerá nos meses de julho/agosto, mas que precisará ser criada a comissão eleitoral, composta de 20 

dois docentes por Centro; um representante Técnico; um representante dos estudantes. Essa comissão 21 

deverá ter a aprovação do CONSUNI. Em outro informe falou do 1º contato com a nova administração. 22 

Ele e a Prof.ª Rosana estiveram com o novo presidente da FAPERJ, Sr. Gerson Lima e conversaram 23 

muito sobre a implementação dos duodécimos. Falou-se da possibilidade de acesso pelas Fontes 212 24 

(Convênios) e 230 (Arrecadação Própria), onde não acessam nenhum recurso, também pela falta de 25 

liberação dos recursos do Superávit. Abordaram também os Concursos com vagas em aberto, onde o 26 

Secretário foi rápido em devolver uma solução – fazer um novo levantamento das vagas; Em relação ao 27 

Colégio Agrícola, ele e o Prof. Raul fizeram todo o possível, mas o setor de Patrimônio da Fazenda não 28 

liberou o processo que contém toda a documentação e histórico da área. Disse que toda a documentação 29 

contida no processo foi fruto do trabalho do Prof. Raul e entregue na Secretaria de Fazenda em 30 

16/12/2018. A Prof.ª Rosana informou que o Reitor convidou o Secretário para uma visita à UENF e ao 31 

LENEP/Macaé e que por ele não ser do meio acadêmico, é preciso impactá-lo com equipamentos e 32 

resultados. O Reitor informou que o convite foi aceito, porém ainda sem data prevista, mas acredita que 33 

seja no início do semestre. Informou também que este ano a Prof.ª Rosana será a representante no 34 
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Conselho Superior da FAPERJ, para um mandato de três anos – 2019/2020/2021. A Prof.ª Rosana disse 35 

que o Conselho está em recesso, e o Presidente Gerson Lima já manifestou a necessidade de voltar a 36 

investir em Ciência e Tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, cobrando atuação. Agradeceu a indicação 37 

do seu nome e disse que espera poder contribuir.  Dando continuidade, o Reitor falou sobre as Atas de 38 

Resultados que ainda não foram entregues na SECACAD, e que no próximo COLAC haverá discussão do 39 

novo Regimento. Falou também da queda de energia em toda a Universidade e o Sr. Pacheco informou 40 

que a causa foi o rompimento de um cabo de 35 mm no P5, causado pela ação de roedores. Disse que já 41 

compraram o cabo para substituição, mas a transportadora de São Paulo ainda não entregou. Acredita que 42 

até sexta-feira a energia deve estar normal no P5. O Prof. Raul disse que para o abastecimento do 43 

gerador teve que consertar o carrinho que estava quebrado e que o Sr. Rogério o consertou com recursos 44 

próprios. Informou que serão comprados oito geradores de maior potência e que a tomada de preços já 45 

está sendo feita na Gerência de Compras. O Reitor passou a palavra para a Prof.ª Rosana que explicou 46 

sobre os Editais FINEP. Esclareceu que são quatro linhas temáticas e que a data final para envio será 47 

28/02/2019 e recomendou não deixar para a última hora. Disse que o volume de recursos em cada linha 48 

será de R$ 500.000,00, e que só serão aprovados 10 projetos em todo o Brasil. O Reitor informou o 49 

Governador excluiu as universidades do corte de 30%, do orçamento, e que para esse ano, será preciso 50 

uma discussão detalhada sobre como aplicar os recursos, se tiver cota e a liberação dos recursos dos 51 

Duodécimos. Exemplificou as aquisições que poderiam ser feitas: aparelhos condicionadores de ar; 52 

geradores; veículos; manutenções diversas; mobiliário; computadores; scanners; impressoras e serviços 53 

de impressão; serviços de internet; lâmpadas. Falou também da tentativa de melhorar o auxílio-54 

alimentação, que o processo já estava na SEPLAG, mas que devolveram à UENF. Passando para o último 55 

assunto de pauta – Assuntos Diversos, a Prof.ª Ana Bárbara informou que o novo Edital de Extensão já 56 

está na página da UENF, com a 1ª etapa em fevereiro – demanda do número de bolsistas; 2ª etapa – 57 

seleção dos candidatos, com entrevistas pelo professor, ressaltando a necessidade de  atenção para a 58 

modificação, sendo preciso leitura atenta do Edital. Quanto ao problema do aparelho condicionador de ar 59 

do Hospital Veterinário, a Prof.ª Ana Bárbara disse que a Prof.ª Helena já fez o levantamento junto com 60 

o Sr. Pacheco – ASMAN. O Prof. Marcelo Gantos sugeriu uma ação conjunta para resolver a situação 61 

dos equipamentos e resolver o problema das pragas, como ratos, cupins e outras pragas. Considerou como 62 

ponto positivo a retomada das obras e a boa notícia é o reforço desses outros recursos do FINEP. O Prof. 63 

Renato Da Matta lembrou que o CCZ – Centro de Controle de Zoonoses faz o trabalho de combate a 64 

pragas. O Sr. César informou que essa descupinização já é uma demanda antiga dos Centros e foi feito 65 

pedido à Prefeitura. A Profª. Simonne solicitou incluir a Villa Maria nessa demanda, e informou que 66 

ontem encerrou a inscrição para 45 bolsas para recém-doutores. Informou também que houve mudança no 67 

Edital PDSE (Programa Doutorado Sanduíche no Exterior), que esse ano terá que apresentar a nota no 68 

TOEFL no ato de inscrição na bolsa. O Prof. Victor Hugo disse ter três informes para dar: 1- Foi feita 69 

uma visita à firma ENGEPOL, vencedora do pregão de manutenção do Campus de Macaé, que possui 16 70 
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engenheiros no quadro de funcionários. 2- A Prefeitura Municipal de Macaé tem interesse em doar um 71 

terreno de nove hectares perto da área de acesso ao campus pela rodovia, no programa de doação de 30% 72 

de área verde. 3- Renovação do Convênio com a rede de internet.  E nada mais havendo a ser tratado, o 73 

Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 horas e 49 minutos. 74 

 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

           Reitor                                           Secretária ad hoc 


