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 ATA DA 625ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, as quatorze horas e quinze minutos, a sexcentésima vigésima quinta reunião Ordinária 2 

do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 3 

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

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

Representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Marina Satika Suzuki – Pró-6 

Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 7 

Comunitários; Prof.ª Katia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Profª Jacqueline M. 8 

Rangel Cortes – Diretora do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José 9 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA, Sr. Pedro Cesar da Costa Soares – Diretor 10 

Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Profª Helena Hokamura – Chefe do 11 

Hospital Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Chefe de Gabinete da Reitoria, 12 

Sr. André Rangel de Matos – Diretor de Informação; Prof. Victor Hugo Santos – Campus 13 

Macaé e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 14 

1- Informes; 2- Aprovação das atas das 593ª, 594ª, 595ª e 624ª ª Reuniões Ordinárias; 3- 15 

SEI – Sistema Eletrônico de Informações; 4- Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a 16 

presença de todos e iniciou a reunião com o segundo item da pauta: Aprovação das atas das 17 

593ª, 594ª, 595ª, 596ª e 624ª ª Reuniões Ordinárias. Colocou as atas em discussão, e não 18 

havendo manifestações, colocou em votação. O Colegiado aprovou as atas com as seguintes 19 

abstenções: 593ª – uma abstenção; 594ª - duas abstenções; 595ª - três abstenções; 624ª – uma 20 

abstenção. Invertendo a ordem da pauta o Reitor passou para o segundo item: SEI – Sistema 21 

Eletrônico de Informações. Disse que já foi publicada a portaria e que a ASCOM já fez a 22 

campanha de divulgação. Pediu aos membros do Colegiado que também ajudassem na 23 

divulgação, enfatizando a necessidade dos servidores fazerem o curso. Falou que com a 24 

implantação do SEI, o trâmite de documentos em papéis tende a ser eliminado. Explicou qual o 25 

caminho no site da UENF que leva ao ícone do curso, pois algumas pessoas estão com 26 

dificuldades de encontrar. O Reitor passou para os Informes: Informou que agora já são seis 27 

Fundações de apoio credenciadas junto a SECT, são elas: FUNDENOR, FUNARBE, FACC, 28 

FIA, FUNDAR e FAPUR. Disse que no próximo CONSUNI, deverá ser apreciada uma 29 

manifestação de interesse para que a Fundação do IFF altere seu estatuto para também poder 30 
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apoiar a UENF. Informou que o Gerente de Recursos Humanos comentou que após os setores 31 

terem recebido a escala para marcação das férias/2020, alguns professores têm entrado em 32 

contato com o setor para consultar sobre a possibilidade de não gozarem férias no mês de 33 

janeiro. Explicou que o sistema de férias da GRH está programado para entender que os 34 

professores que não ocupam cargo comissionado têm regência de turma e que, portanto, devem 35 

tirar férias nos meses de janeiro e fevereiro. Acrescentou que o chefe de Laboratório pode 36 

autorizar a marcação em outros meses, assumindo a responsabilidade, ao alegar que o professor 37 

não está com regência de turma. Enfatizou que os professores que marcarem as férias em meses 38 

que não os de janeiro e fevereiro, perderão o direito aos quinze dias de férias no intervalo entre 39 

os períodos, direito garantido apenas aos professores com regência de turma. A Profª Helena 40 

mencionou a situação do Hospital Veterinário, que possui o Programa de Residência 41 

Veterinária e nos meses de janeiro e fevereiro fica praticamente sob a responsabilidade dos 42 

residentes. Acha que algumas unidades necessitam de uma atenção diferente. O Reitor alertou 43 

que chefes e coordenadores, quando tiram férias têm que designar oficialmente um substituto, 44 

que responderá pela unidade nas férias do titular. O Prof. Olney informou que o processo com 45 

o edital do Programa de Bolsas de Extensão/2020, encontra-se na ASJUR para emissão de 46 

parecer, e espera que seja emitido, ainda esse ano, para que possa dar andamento no processo. 47 

Manifestou sua preocupação com o calendário de feriados no início do próximo ano. O Reitor 48 

informou que a ASTRAN recebeu a nova Van, com capacidade para dezesseis lugares, mas que 49 

ainda não está operando, pois é necessário o recebimento do cartão de combustível e o 50 

emplacamento junto ao DETRAN. O Sr. Rogério pediu para registrar em ata a dedicação e 51 

bravura dos servidores lotados no setor experimental de Itaocara, que se arriscaram na noite de 52 

sexta-feira para sábado passado, para dar início ao combate a um incêndio na mata, até a 53 

chegada dos bombeiros, impedindo que o incêndio se propagasse e atingisse o setor. O Sr. 54 

Pedro César atualizou o Colegiado com as informações dos processos de compras, licitações e 55 

pregões em andamento. Informou que o primeiro colocado no pregão do Restaurante 56 

Universitário foi desclassificado por falta da documentação exigida e que o segundo colocado 57 

já foi convocado para entrega da documentação. Em relação ao curso de gestão e fiscalização 58 

de contratos, disponibilizado pelo TCE em Campos, informou que quatorze servidores estão 59 

inscritos. Disse que a Controladoria Geral do Estado disponibilizou dez vagas para outro curso 60 

no Rio de Janeiro e que essas vagas já foram preenchidas pelos servidores. Comentou que seria 61 

interessante se o TCE e a CGE pudessem trazer os cursos para serem ministrados nas 62 

dependências da UENF, que são adequadas e poderiam atender também a outros órgãos do 63 
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Estado. O Reitor informou que já havia sinalizado sobre essa possibilidade no TCE. O Sr. 64 

Carlos Vitor compareceu a reunião para apresentar aos membros do Colegiado o novo site da 65 

UENF, que entrará no ar oficialmente na sexta-feira. Disse que o site está muito bonito e 66 

amigável, que estão testando as funcionalidades e fazendo os últimos ajustes. Informou que 67 

também será lançado um site da UENF direcionado apenas aos alunos. O Sr. André informou 68 

que o novo site é composto por vários subportais que serão migrados aos poucos. O Sr. Carlos 69 

Vitor solicitou apoio para que a ASCOM seja informada com antecedência dos eventos que 70 

ocorrem na Universidade, para que possam fazer a divulgação. Alerta que eventos 71 

institucionais não devem ser feitos em parceria com apenas um veículo de informação, pois fica 72 

ruim para Universidade privilegiar apenas um órgão de comunicação.  A Profª Kátia comentou 73 

sobre um incidente que ocorreu na eleição para Diretor do seu Centro. Disse que um servidor 74 

compareceu para votar e seu nome não constava na listagem de votantes, e que diante da 75 

insistência do servidor que alegava pertencer ao Centro, o mesário permitiu que o servidor 76 

votasse, acrescentando manualmente seu nome a lista. Informou que depois verificaram que o 77 

servidor de fato estava lotado no Centro. O servidor transferido do CCTA para um setor do 78 

CBB. Disse que esse tipo de coisa não pode acontecer sem que a Direção do Centro tenha esse 79 

controle. O Prof. Frederico perguntou qual o procedimento para fazer transferência de servidor 80 

de um Centro para outro, pois internamente dentro do seu Centro, já fez várias movimentações 81 

de servidores, sem que tenha havido problema.  A Profª Kátia informou que solicitou a 82 

empresa de limpeza que limpasse um muro no seu Centro e a empresa respondeu que a 83 

máquina estava quebrada e que não iriam fazer o conserto. Caso o Centro providenciasse uma 84 

máquina eles executariam o serviço. O Sr. Rogério explicou que não poderiam ter respondido 85 

desta forma, mas acha que o fato talvez tenha ocorrido devido à proximidade do término do 86 

contrato com a empresa de limpeza. Acrescentou que o pregão para os serviços de limpeza já 87 

está em andamento. A Profª Jacqueline informou sobre os problemas com os pombos e cupim 88 

em seu Centro. O Reitor disse que estão tentando solução para o problema, mas que não é de 89 

fácil solução. O Sr. Rogério falou que os modelos de janelas da Universidade favorecem que 90 

os pombos façam ninhos. Para usarem a solução das telas nas janelas, teria que fazer a 91 

instalação em toda a Universidade, o que não é viável financeiramente no momento, caso 92 

contrário os pombos migram para os locais sem tela. O Reitor informou que vai abrir um edital 93 

para o serviço de descupinização de toda a Universidade.  A Profª Jacqueline falou da 94 

dificuldade que está tendo para indicar o presidente para a Câmara Setorial de Carreira 95 

Docente. Disse que tem conversado com os professores, mas não tem tido resultado, pois todos 96 
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alegam estar envolvidos em outras atividades.  O Reitor disse que também tem encontrado 97 

dificuldade para fazer as indicações para as comissões, que são muitas. A Profª. Jacqueline 98 

disse que vai ter que adotar critérios técnicos para fazer a indicação. O Reitor concordou que 99 

esse critério seja utilizado e disse que precisa recompor a Comissão de Inquérito, pedindo a 100 

cooperação dos Diretores para indicar nomes. O Prof. Frederico pediu intervenção do Reitor 101 

para que o CCT liberasse o termo de compromisso para o curso de engenharia de alimentos. A 102 

Profª Jacqueline informou que está sendo providenciado. O Reitor solicitou ao Prof. Frederico 103 

para encaminhar documento à reitoria, para que assim ele possa reforçar o pedido de liberação 104 

do termo. O Prof. Victor Hugo informou que vai acontecer em Macaé um Programa de Saúde 105 

voltado para os servidores do Campus de Macaé. Será um programa em parceria com o curso 106 

de enfermagem da UFRJ. O Sr. Rogério informou que o ambulatório da UENF voltou a contar 107 

com um médico da prefeitura de Campos. O atendimento está sendo feito às segundas-feiras a 108 

partir das oito horas e às terças-feiras a partir das quinze e trinta horas. Esclareceu que a 109 

parceria foi conseguida pelo SINTUPERJ, através de contatos com a secretaria de saúde e um 110 

vereador/servidor da UENF. O Sr. André informou sobre os problemas que tem ocorrido com a 111 

rede. Disse que quando cai o link com a Rede Rio, tudo tem que ser transferido para o link 112 

contratado e com isso a internet fica mais lenta. Disse que ser for contratado o link que estão 113 

pleiteando a velocidade da rede vai melhorar muito, pois será somada a Rede Rio. Nada mais 114 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e vinte minutos.  115 

             Luis Passoni                            Tânia Virgínia de Souza e Silva                                116 

               Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 117 


