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 ATA DA 630ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às quatorze horas e quinze  minutos, a sexcentésima trigésima reunião ordinária do 2 

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

com a presença dos seguintes membros: Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio – Reitor, que 4 

presidiu a reunião; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação; Prof.ª 5 

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

Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Vanildo Silveira – 7 

Diretor do CBB; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -  Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa 8 

Caetano – Diretor do CCH e Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA.  9 

Compareceram como convidados: Prof. Geraldo Márcio Timóteo – Diretor da AgiUENF; Profª. 10 

Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Sr. Rogério Ribeiro A. Castro – Chefe de 11 

Gabinete; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus; Sr. Carlos Victor Sendra – Assessor 12 

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

pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da Ata da 629ª Reunião Ordinária; 3- Portal da UENF; 14 

4- Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a presença e iniciou a reunião com os Informes. 15 

Informou que receberam a visita de servidores da UFF, que vieram conhecer os espaços da 16 

UENF. Disse que gostaram muito e propuseram a ajudar na regulamentação do cinema, entre 17 

outras coisas. Informou ainda, que a Profª Priscila participou ontem de reuniões na UERJ e na 18 

UFF para tratar de assuntos relacionados à cultura, com vistas a fortalecer este tema na UENF. 19 

Com relação ao SISU, informou que está tudo preparado para fazerem às matriculas, caso o 20 

governo libere as notas amanhã. Disse que ele e Rogério estiveram na CDL – Câmara de 21 

Dirigentes Lojistas de Campos, visando à aproximação da Universidade com a sociedade 22 

campista. Informou que a intenção é chamar a CDL para dar orientações de como participar de 23 

pregões e licitações, sempre que a UENF estiver contratando, pois é importante que as 24 

empresas de Campos tenham oportunidade. Disse que em contrapartida pediram a cooperação 25 

para poderem financiar os projetos voltados à cultura na Universidade. E a ajuda poderá vir 26 

com prestação de serviços dos empresários. Informou que o Sr. André – Diretor da DIC, fez 27 

contato com os servidores da Casa Civil, responsáveis pela implantação do SEI, pois será 28 

preciso se informar sobre a instalação de um servidor de domínio, o Active Directory, para 29 

acessar a rede do SEI. A partir deste contato, conseguiu que sejam oferecidos aos servidores da 30 
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UENF cursos para os pontos focais do SEI e também para os usuários. Informou que os cursos 31 

serão na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro e que a Reitoria está disponibilizando 32 

transporte para levar os servidores para o curso. Pediu que os Centros indicassem servidores 33 

para fazerem o curso. O Sr. Rogério pediu que mandassem os pedidos de diárias até amanhã 34 

para a ASPLAN. O Prof. Vanildo questionou que não houve um planejamento, pois a 35 

informação está sendo passada com pouco tempo de antecedência. O Reitor explicou que a 36 

intenção da Reitoria foi aproveitar a oportunidade, mas que poderá tentar viabilizar outras datas 37 

para os que não puderem ir desta vez. Acrescentou que no Governo é assim, as coisas 38 

acontecem de uma hora para outra. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação 39 

da Ata da 629ª Reunião Ordinária. Informou que os professores Vanildo e Rodrigo pediram 40 

pequenas alterações na ata. Colocou em deliberação e não havendo contestações, o Colegiado 41 

aprovou a ata por unanimidade. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Portal da 42 

UENF. Disse que há algum tempo já estavam tentando modificar o portal, que estava muito 43 

ruim, e que agora a nova página da UENF já está no ar, necessitando que sejam inseridas as 44 

informações. O Sr. Vitor fez a apresentação do novo layout da nova pagina e o Reitor foi 45 

informando o que ainda será inserido ou alterado, de acordo com o layout definido em reunião 46 

com o pessoal da DIC e ASCOM. O Reitor explicou que a construção do portal vai demorar 47 

um pouco, mas que quer fazer isso de forma democrática. Acrescentou que de acordo com o 48 

que foi discutido na reunião, seria bom que houvesse uma padronização nas informações que 49 

serão inseridas de cada Centro. O Prof. Vanildo opinou que cada Centro deveria ter o seu 50 

conteúdo, que o layout deveria ser decidido pelo pessoal de cada área e que não precisariam 51 

padronizar todas as abas. A Profª. Valdirene disse que isso deveria ser discutido depois da 52 

implantação. O Profº. Manuel Vazquez disse que algumas informações poderiam ser 53 

colocadas em ambientes restritos, como por exemplo, orientações sobre as tramitações de 54 

documentos, para os que têm dificuldades com essa questão. A Profª. Helena disse que devem 55 

constar informações básicas, como missão e objetivo, por exemplo. O Prof. Rodrigo pediu um 56 

curso para os servidores técnicos poderem alimentar a página do Centro. O Sr. André informou 57 

que a responsabilidade de alimentar a página principal da UENF é da DIC e os portais dos 58 

Centros serão alimentados com informações que virão dos Laboratórios. Sugeriu criarem um 59 

grupo de e-mail, para ser mais dinâmico, para poderem montar um layout padrão e discutirem 60 

as especificidades de cada Centro, sem que haja necessidade de marcar reunião para isso. O Sr. 61 

Vitor falou que o que estão pretendendo é criar uma nova política de comunicação. O Prof. 62 

Oscar falou que deveriam ter abas mínimas e questionou qual o impacto a nova pagina trará, 63 
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mencionando problemas que acontecem hoje. O Colegiado continuou a discutir o assunto e O 64 

Sr. André informou que os servidores que irão operacionalizar a página receberão treinamento. 65 

O Reitor encerrou solicitando que o Sr. André o auxilie na operacionalização do grupo de 66 

trabalho que será criado para discutir o esqueleto da página. O Reitor passou para o ultimo 67 

item da pauta: Assuntos Gerais. Informou que o Prof. Vanildo encaminhou uma lista com os 68 

processos de concursos do CBB para que a Reitoria verificasse as pendências. O Prof. Vanildo 69 

disse que não está conseguindo informações concretas. O Reitor informou que há um parecer 70 

da ASJUR que diz que os editais dos concursos tem um grave erro. Alegam que a prova de 71 

títulos não pode ser eliminatória. Disse que essa modificação deverá constar nos novos editais. 72 

Comentou que candidatos de concurso do CCT estão recorrendo por causa desse erro no edital. 73 

O Prof. Manuel Vazquez disse que há uma Resolução do CONSUNI que criou o problema, 74 

transformando pontuação em nota e que a solução poderia ser revogar essa Resolução. 75 

Comentou que se mudarem o entendimento agora poderá haver muitos recursos. O Reitor 76 

informou que só os novos editais serão modificados.  O Prof. Rodrigo falou dos problemas 77 

com as crianças que circulam pelo Centro. O Reitor informou que o segurança que fica na 78 

portaria de entrada será deslocado para dentro do Centro. O Prof. Rodrigo informou que no 79 

CONCEN ficou estabelecido que as crianças só transitassem pelo prédio acompanhadas por 80 

professores que possuem projetos em que as crianças estejam vinculadas ou por algum 81 

responsável. A decisão CONCEN do CCH visa amparar a Direção para o caso de ocorrer 82 

algum problema, pois caso ocorra vão perguntar o porquê de não terem tomado nenhuma 83 

atitude. O Reitor disse que apoia a decisão do CCH.  O Prof. Geraldo disse que a solução é 84 

pedagógica. O Reitor falou que os vigilantes estão preparados para lidar com as crianças e que 85 

haverá reforço entre os turnos no CCH. Concluiu dizendo que não é o Conselho Tutelar nem a 86 

Polícia que irá nos ajudar e não vê a sociedade organizada para resolver esse problema. O Prof. 87 

Olney disse que comentou com um professor da UFF sobre essa questão com as crianças e ele 88 

sugeriu transformá-los em agentes mirins da extensão. O Reitor achou boa a ideia e o 89 

Colegiado conversou sobre o assunto. O Prof. Oscar perguntou se vai haver alguma mudança 90 

no preço da alimentação para os alunos de Macaé. O Reitor respondeu que ainda não tiveram 91 

tempo de tratar essa questão, mas que sexta-feira irá a Macaé e que vai tentar resolver esse 92 

problema. O Prof. Vanildo pediu para que ficasse registrado em ata seu agradecimento a 93 

Prefeitura do Campus pelo pronto atendimento em resolver o problema com o abastecimento 94 

do gerador quando houve a falta de energia. Disse que alguns professores do CBB compraram 95 

combustível para abastecer o gerador e pediu para quando acontecer um problema assim a 96 
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Reitoria os avise, pois poderão tentar colaborar. O Prof. Geraldo pediu a colaboração dos 97 

Diretores para agendar uma conversa da AgiUENF nos CONCENS para falar sobre o Instituto 98 

que foi criado.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quinze 99 

minutos.  100 

 101 

 102 

Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                103 

               Reitor                                                                              Secretária ad hoc 104 


