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 ATA DA 628ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às quatorze horas e quinze minutos, a sexcentésima vigésima oitava 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 Maura Da Cunha – Pró-5 

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e 6 

Assuntos Comunitários; Prof. Milton  Masahiko Kanashiro – Representando a Diretora do 7 

CBB; Profª. Jacqueline M. Rangel Cortes -  Diretora do CCT; Prof. Manuel Vazquez Vidal 8 

Junior – Representando o Diretor do CCTA; Sr. Pedro Cesar da Costa Soares – Diretor Geral 9 

Administrativo. Compareceram como convidados: Manoel Antônio Molina Palma – Diretor da 10 

AgiUENF; Sr. Luiz Gabriel S. M. Smiderle – Representando o Prefeito do Campus;  Sr. André 11 

Rangel de Matos – Diretor de Informação; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus 12 

Macaé e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 13 

1- Informes; 2- Aprovação de atas: 599ª, 600ª, 605ª, 606ª e 626ª Reuniões Ordinárias; 3- 14 

Assuntos Diversos. O Reitor agradeceu a presença e iniciou a reunião com os Informes. 15 

Informou que o Governo publicou a transferência da área física do Colégio Agrícola para a 16 

UENF e que agora estão tratando da transferência da área acadêmica, pessoal e orçamento. O 17 

Prof. Manuel Vazquez lembrou que no Colégio Agrícola são duas folhas de pagamento, a do 18 

pessoal concursado e a do pessoal contratado, que em sua maioria atende ao ensino técnico. O 19 

Reitor disse que o ensino fundamental do Colégio vai ser responsabilidade da Prefeitura do 20 

Município. Falou do cheque simbólico recebido na ALERJ, que reflete o custeio da UENF para 21 

o ano que vem. Disse que os processos do auxílio saúde e alimentação estão caminhando e que 22 

vão precisar de reforço no orçamento da verba para pessoal, devido aos concursos para 23 

professores e técnicos. O Sr. Pedro César falou sobre os prazos de encerramento para pedidos 24 

de diárias e outros gastos. Os professores discutem sobre a utilização dos recursos de fim de 25 

ano. O Reitor perguntou ao Sr. Luiz Gabriel quando terminará as instalações dos geradores. O 26 

Sr. Luiz Gabriel respondeu que na quinta-feira terminam as instalações. Aproveitou para 27 

informar que irão começar a padronização e o gerenciamento das obras realizadas na UENF, 28 

com acompanhamento e fiscalização feitos pela Prefeitura do Campus, visando evitar 29 

problemas como os de contratos informais feitos pelos pesquisadores. O Reitor enfatizou que 30 
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nenhuma obra ou manutenção deverá ser feita sem o conhecimento da prefeitura. A Profª 31 

Maura informou que nos dias quatro e cinco de dezembro vai participar do Fórum da Pós-32 

Graduação sobre autoavaliação, que visa tentar padronizar a autoavaliação que agora está 33 

inserida na CAPES. Lamentou que o número de inscritos esteja baixo, pois acha que os 34 

professores deveriam conhecer melhor o tema. O Sr. André informou sobre as entregas de 35 

computadores no CCTA e CBB e que quanto ao CCT está aguardando a informação com os 36 

nomes dos agentes patrimoniais. Disse que conseguiu avançar bastante nas entregas e que vai 37 

tentar atender a demanda da PROGRAD para os computadores de bancada, com os 38 

computadores que serão recuperados. Lembrou que só irá receber para recuperação os 39 

computadores da Dell. O Sr. Pedro César informou sobre o processo que foi aberto em dois 40 

mil e doze, que trata das sucatas que estão no galpão. Falou das dificuldades, mas que agora há 41 

uma nova orientação no estado, de que não é preciso realizar leilão e que a intenção é fazer uma 42 

chamada para as entidades filantrópicas para fazer doação direta. Esclareceu que é preciso fazer 43 

um exercício de não deixar o bem chegar ao estado de sucata, pois quando ainda estão em 44 

funcionamento é mais fácil retirar, pois não adianta oferecer aos outros, bens que não servem 45 

mais. O Prof. Manuel Vazquez perguntou se isso valerá também para veículos. O Sr. Pedro 46 

César respondeu que sim e que inclusive já doaram veículos para a prefeitura de São Francisco 47 

de Itabapoana. O Reitor informou que recentemente doaram duzentas cadeiras para a Polícia 48 

Militar e também para escolas estaduais. O Reitor passou para o segundo item da pauta: 49 

Aprovação das atas. Colocou-as em deliberação e foram aprovadas da seguinte forma: 599ª – 50 

duas abstenções; 600ª – uma abstenção; 605ª – duas abstenções; 606ª -  duas abstenções; 626ª – 51 

duas abstenções. O Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos Diversos. O Sr. Pedro 52 

César informou sobre as compras que ainda não chegaram. Disse que ainda faltam chegar 53 

nobreak, toners e cabos telefônicos.  O Prof. Manuel Vazquez falou sobre os veículos 54 

coletivos utilizados para aulas de campo e que para o CCTA é preferível tipo de ônibus escolar. 55 

O Sr. Pedro César informou que tentaram fazer a compra, mas que não apareceram 56 

interessados em vender. O Reitor sugeriu aderir à ata do FNDE para adquirir esse tipo de 57 

ônibus. Disse que a intenção do Prof. Raul é manter a descentralização das verbas e acha que o 58 

ano que vem vai ser um bom ano, exceto para os salários.  Nada mais havendo a tratar, foi 59 

encerrada a reunião às quinze horas e quinze minutos.  60 

             Luis Passoni                            Tânia Virgínia de Souza e Silva                                61 

               Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 62 


