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 ATA DA 626ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) 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, às quatorze horas e quinze minutos, a sexcentésima vigésima sexta 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; Prof.ª Maura Da Cunha –  Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação;  Profª. Alba 5 

Lucínia Peixoto Rangel – Representando o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 6 

Prof.ª Katia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Profª Jacqueline M. Rangel Cortes – 7 

Diretora do CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – Representando o Diretor do CCH; Prof. 8 

Manuel Vazquez Vidal Júnior – Representando o Diretor do CCTA, Sr. Pedro Cesar da Costa 9 

Soares – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Profª Helena 10 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Chefe de 11 

Gabinete da Reitoria; Prof. Manoel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Sr. Luiz 12 

Gabriel S. M. Smiderle – Representando o Prefeito do Campus; Profª Simonne Teixeira – 13 

Diretora da Casa de Cultura Villa Maria e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad 14 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas das 597ª, 598ª, 601ª e 15 

625ª  Reuniões Ordinárias; 3-Solicitação de Construção de Quadra de Areia; 4- 16 

Procedimentos para solicitação/autorização de obras e serviços; 5- Pedidos de compras; 6- 17 

SEI – Sistema Eletrônico de Informações; 7- Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a 18 

presença de todos e anunciou a visita do Prof. Raul e Profª Rosana, Reitor e Vice-Reitora 19 

eleitos. Disse que essa era a primeira reunião do COLEX após a homologação do resultado da 20 

eleição que ocorreu no CONSUNI, realizado no dia dezoito de outubro. Passou a palavra para 21 

os futuros dirigentes da Universidade. O Prof. Raul disse que estão iniciando os trabalhos de 22 

transição, que está sendo conduzida de forma tranquila e estão fazendo tudo de acordo com o 23 

conversado na campanha eleitoral. A Profª Rosana disse que será uma transição mais simples 24 

por já terem participado da gestão anterior. Reforçou que a partir de agora começam a realizar 25 

uma série de reuniões e que já querem iniciar o ano com ações efetivas. O Reitor disse que a 26 

experiência que tiveram nesse último ano de gestão com a descentralização da distribuição do 27 

orçamento foi muito importante para melhorar o diálogo com os Diretores. A Profª Rosana 28 

falou que a descentralização é o modelo que querem continuar trabalhando.  O Prof. Raul 29 

anunciou que algumas mudanças precisarão ser feitas na parte burocrática, visando à aceleração 30 
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dos processos internos. O Reitor informou que a solenidade de posse está prevista para o dia 31 

dezesseis de dezembro, e que está aguardando a resposta do convite feito ao Governador para 32 

participar da solenidade e aí então confirmar a data. O Reitor informou que ele e o Prof. Raul 33 

participaram da reunião anual da ABRUEM em São Luis/MA na semana passada. No evento 34 

um dos painéis apresentados foi sobre o trabalho que está sendo realizado por um grupo 35 

nomeado pelo Presidente da Câmara que está propondo uma alternativa ao Future-se. Disse que 36 

é uma proposta que caminha para a autonomia das universidades federais e que provavelmente 37 

chegará às estaduais. Comentou que a proposta é de uma autonomia, próxima ao modelo das 38 

universidades paulistas. O Reitor agradeceu a presença dos professores Raul e Rosana, que se 39 

retiraram da reunião. O Reitor passou para o primeiro item da pauta: Informes. A Profª Alba 40 

falou sobre a mostra de extensão que teve 1257 inscritos. O Reitor passou para o segundo item 41 

da pauta: Aprovação das atas das 597ª, 598ª, 601ª e 625ª Reuniões Ordinárias. Colocou as 42 

atas em discussão, e não havendo manifestações, colocou em votação. O Colegiado aprovou as 43 

atas com as seguintes abstenções: 597ª – cinco abstenções; 598ª - cinco abstenções; 601ª - cinco 44 

abstenções e 625ª – três abstenções. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Solicitação 45 

de Construção de Quadra de Areia. Informou que os profissionais de Educação Física da 46 

PROEX estão solicitando a construção de mais duas quadras de areia. Explicou que o local 47 

proposto é na área à esquerda da guarita de entrada da UENF. A Prefeitura da UENF respondeu 48 

que concorda com a construção, mas de forma provisória, pois no local há previsão de serem 49 

construídas outras coisas. Colocou em discussão e o Colegiado aprovou com duas abstenções. 50 

O Reitor passou para o quarto item da pauta: Procedimentos para solicitação/autorização de 51 

obras e serviços. Informou que a portaria que normatiza os procedimentos foi publicada. O Sr. 52 

Luiz Gabriel apontou que houve um erro na redação do artigo terceiro da portaria. Após a 53 

verificação o Reitor concordou com a observação e disse que irá fazer a retificação da portaria. 54 

O Prof. Manuel comentou sobre as obras feitas no Colégio Agrícola, algumas muito ruins e 55 

que é preciso criar o hábito de trazer essas questões para discussão no COLEX. O Prof. 56 

Leonardo falou da dificuldade em definir o que é obra, manutenção e reforma. O Reitor passou 57 

para o quinto item da pauta: Pedidos de compras. O Sr. Pedro César informou que as 58 

pendências em relação ao assunto já foram resolvidas. Aproveitou a oportunidade para 59 

comentar sobre o pregão de internet. Disse que receberam duas propostas, uma de cento e 60 

quarenta mil e outra de setecentos e cinquenta mil. Comentou se se for mantida essa 61 

disparidade de preços o pregão não poderá acontecer, mas acrescentou que estão aguardando 62 

uma cotação da empresa OI. O Reitor passou para o sexto item da pauta: SEI – Sistema 63 
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Eletrônico de Informações. Disse que o SINTUPERJ questionou a necessidade do pessoal de 64 

campo ser obrigado a fazer o curso. A Profª. Katia falou que esses servidores poderiam ser 65 

atendidos pelo núcleo administrativo a que estão vinculados, quando tiverem a necessidade de 66 

usar o SEI. O Prof. Manuel disse que estão criando dificuldades com pessoas que não vão usar 67 

o sistema e que poderiam abrir mão dessas pessoas fazerem o curso. A Profª. Simonne 68 

perguntou o que acontece se a pessoa não fizer o curso. O Reitor respondeu que não 69 

estabeleceu punição para quem não fizer. Após debaterem sobre o assunto o Reitor concluiu 70 

que a portaria deve ser alterada, colocando a obrigatoriedade de fazer o curso do SEI apenas 71 

para os docentes, servidores técnicos-administrativos que atuem em secretarias e coordenações 72 

e técnicos profissionais apenas quando indicado pela chefia imediata. O Colegiado aprovou. O 73 

Reitor passou para o sétimo item da pauta: Assuntos Diversos. A Profª. Jacqueline perguntou 74 

sobre as obras de acessibilidade. O Reitor respondeu que o projeto está com a EMOP e que, 75 

desde maio, houve vários pedidos de esclarecimentos, que foram prestados pela Prefeitura do 76 

campus, mas que ainda não foi feito sequer a descentralização dos recursos. O Prof. Manuel 77 

perguntou sobre a distribuição dos computadores que foram comprados. O Reitor respondeu 78 

que todos serão atendidos na medida em que a GRC conseguir preparar as máquinas. O Sr. 79 

Pedro César informou que a entrega dos geradores está prevista para o dia quinze de 80 

novembro. A Profª. Kátia comentou que o Biotério está perdendo animais a cada queda de 81 

energia. A Profª Jacqueline perguntou se há prazo definido para entrega do relatório de gestão. 82 

O Reitor respondeu que essa é uma discussão que podem trazer para o próximo COLEX. Nada 83 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta minutos.  84 

 85 

             Luis Passoni                            Tânia Virgínia de Souza e Silva                                86 

               Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 87 


