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 ATA DA 631ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

Reitoria, às quatorze horas e dez  minutos, a sexcentésima trigésima primeira reunião ordinária 2 

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

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

presidiu a reunião; Profª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Prof. Manuel Antônio Molina 5 

Palma – Pró-Reitor de Graduação; Prof.ª Maura da Cunha –  Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-6 

Graduação;  Profª. Ana Bárbara F. Rodrigues Godinho – Representando o Pró-Reitor de 7 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB; Prof. Oscar 8 

Alfredo Paz La Torre -  Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor do CCH;  9 

Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA e o Sr. Pedro César da Costa Soares – 10 

Diretor Geral de Administração.  Compareceram como convidados: Sr. Rogério Ribeiro de A. 11 

Castro – Chefe de Gabinete; Profª. Maria Priscila Pessanha de Castro  – Diretora da Casa de 12 

Cultura Villa Maria;  Sr. André Rangel – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Victor 13 

Hugo Santos – Chefe do Campus Macaé; Profª. Helena Hokamura – Chefe do Hospital 14 

Veterinário; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva 15 

– Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da Ata da 630ª 16 

Reunião Ordinária; 3- Bens em Desuso para doação a Prefeitura Municipal de Campos 17 

dos Goytacazes; 4- Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a presença e iniciou a reunião com 18 

os Informes. Informou que na reunião do COLAC, realizada ontem, foi apreciado o parecer 19 

jurídico sobre os concursos públicos para os cargos de professores. O COLAC aprovou que a 20 

prova de títulos deixará de ser eliminatória para ser classificatória e que também não será 21 

exigido o gabarito para correção. Disse que no dia de hoje, questionou com o Assessor Jurídico 22 

o parecer dado por um membro da assessoria, que citou estar havendo excesso de contratação 23 

na UENF, contrariando o que determina a recuperação fiscal no Estado. Pediu que o membro 24 

da assessoria jurídica fundamentasse tal informação, caso contrário, ela deverá ser retirada do 25 

parecer. Também pediu que nos próximos pareceres constassem informações sobre a 26 

necessidade de realização dos concursos, bem como ficasse demonstrado às vantagens de sua 27 

realização. O Prof. Vanildo perguntou como ficarão os concursos em andamento e o Reitor 28 

respondeu que seriam feitas as adequações nos editais antes de serem publicados. Quanto aos 29 

enquadramentos o Reitor disse que em reunião com sua equipe, ASJUR, GRH e DGA, houve o 30 



 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

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 

 

entendimento de que a solicitação de que os processos contenham também o parecer da PGE é 31 

da Casa Civil e que, portanto, a Casa Civil está colocando a PGE acima da autonomia 32 

universitária. Disse que solicitou a GRH uma relação de todos os enquadramentos que estão 33 

parados, para que possa levar a uma reunião que está tentando marcar com a PGE, visando 34 

esclarecer a questão e que, caso fique mantida a necessidade do parecer da PGE, os processos 35 

de enquadramento serão enviados a SECTI para que aquela secretaria solicite o parecer a PGE. 36 

O Reitor apresentou o número de matrículas realizadas até o momento, dizendo acreditar que o 37 

número total deverá chegar a quatrocentos alunos matriculados. Comentou que curiosamente as 38 

vagas destinadas a ampla concorrência estão sendo preenchidas mais rapidamente em relação 39 

às vagas para cotistas.  Informou que o cerimonial encaminhou as datas para as cerimônias de 40 

formatura, que serão realizadas em março. Disse que na programação consta que os alunos dos 41 

cursos EaD sejam separados dos alunos dos cursos presenciais, mas que não concordava com 42 

isso, pois no seu entendimento não deve haver distinção entre os cursos. O Colegiado 43 

concordou com o Reitor, que disse que vai solicitar a alteração ao cerimonial. Informou que na 44 

sexta-feira esteve em Macaé para resolver as questões com o restaurante que fornece 45 

alimentação no campus de Macaé. Disse que conseguiram baixar de quarenta e um para vinte 46 

reais o quilo da comida, mas que haverá redução na variedade de proteína oferecida. 47 

Conseguiram também, que o restaurante abra no período noturno e que agora vão tentar 48 

resolver a questão do subsídio, junto com a assessoria jurídica da Universidade. Informou que 49 

ouviu reclamações dos professores do campus Macaé sobre telefonia e internet. O Sr. Marcelo 50 

Pacheco disse que em Macaé há o problema de roubo dos cabos na rua. O Reitor informou que 51 

com relação à licitação para a internet em Macaé, ainda estão precisando de mais uma cotação, 52 

pois as duas cotações que possuem estão com uma diferença muito grande de preço entre elas. 53 

Ainda sobre a visita ao campus de Macaé, o Reitor informou que também conversaram sobre a 54 

transferência da localização do curso EaD de Biologia para a cidade universitária em Macaé, 55 

bem como a possibilidade de iniciarem cursos EaD de química e pedagogia. O Prof. Rodrigo 56 

disse que há a proposta de curso EaD de pedagogia, mas que ainda não passou pelo CONCEN. 57 

O Prof. Vanildo questionou que ficou sabendo da informação através do grupo de WhatsApp e 58 

acha que, tendo em vista que o curso de biologia é  do CBB, deveria ter ficado sabendo antes e 59 

por outra forma. Acrescentou que é de bom tom que o Diretor do Centro seja informado com 60 

antecedência sobre os assuntos relacionados ao Centro que administra. Disse que conversou 61 

com outras pessoas em seu Centro e que ninguém sabia deste assunto. O Reitor esclareceu que 62 

a questão da mudança de local do curso era um assunto que já vinha sendo tratado desde o fim 63 
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do ano passado. Esclareceu também, que a informação através do grupo tem por objetivo a 64 

transparência dos assuntos. O Prof. Vanildo disse que na reunião do COLEX da semana 65 

passada, não foi informado que isso aconteceria e o Reitor esclareceu que de fato esse não foi o 66 

motivo da visita dele a Macaé. Disse que o assunto surgiu, devido à presença do secretário de 67 

educação daquele município na aula inaugural do curso EaD. O Prof. Rodrigo solicitou 68 

informações sobre a programação para os calouros. A Profª. Rosana informou que ainda estão 69 

terminando a programação, que está sendo feita em conjunto com o DCE, as atléticas e as 70 

empresas juniores, que também estão trabalhando para receber os novos alunos da melhor 71 

maneira. Disse que entre outras programações, já está marcada a aula inaugural que será 72 

ministrada pelo Prof. Ricardo, Reitor da UERJ, no dia quatro de março. A Profª. Priscila 73 

informou que na recepção aos alunos irão exibir o filme “O Bacurau” e que após a exibição 74 

uma pessoa da UERJ irá debater o filme com os estudantes. O Colegiado discutiu sobre a 75 

programação e a Profª Rosana concluiu que assim que puder enviará a programação 76 

preliminar. O Sr. Pedro César falou sobre o PAC – Programa Anual de Contratações. Disse 77 

que o orçamento ainda não abriu e pediu para que os Diretores leiam o documento que vai 78 

enviar essa semana e que vão tentar achar janelas para inclusões. Caso não consigam vão tentar 79 

fazer adaptações, mas mantendo os valores dos itens que já foram solicitados. Disse que precisa 80 

que as demandas sejam enviadas até o mês de junho e se colocou à disposição para quem 81 

precisar de ajuda. O Reitor informou que pela primeira vez o orçamento não sofreu 82 

contingenciamento e que ainda espera aumentar as arrecadações com as emendas 83 

parlamentares. Acrescentou que está aguardando a técnica Renata retornar das férias para 84 

começar a conversar sobre a distribuição das verbas e o assunto será discutido também no 85 

COLEX, mas que os Centros já podem ir discutindo as suas necessidades. O Sr. Pedro César 86 

lembrou que é um processo longo e trabalhoso e por isso já podem começar a trabalhar o 87 

assunto nos Centros. O Prof. Manuel Vazquez perguntou como vai ser o processo para pedido 88 

de obras. O Sr. Pedro César respondeu que constam no orçamento todas as obras aprovadas no 89 

CONSUNI. O Colegiado prosseguiu com as discussões sobre o orçamento. A Profª. Rosana 90 

informou que umas das pautas levadas para a subsecretária Maria Isabel foi o pagamento dos 91 

restos a pagar da FAPERJ. Disse que o Diretor da FAPERJ está com expectativa de fazer os 92 

pagamentos dos passivos nos próximos três anos, acrescentando que não serão pagos os 93 

projetos para realização de eventos. O Reitor passou a palavra para o Diretor André informar 94 

sobre o SEI. O Sr. André informou que ontem participaram de um treinamento no Rio de 95 

Janeiro, visando à implantação do SEI. Enfatizou a importância de todos no processo de 96 
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mudanças nas rotinas diárias que a implantação do SEI vai trazer, citando exemplos de 97 

processos de trabalho. Informou que no dia primeiro de abril o SEI já deverá estar sendo usado 98 

por todos, seguindo a determinação do governo do estado. Pediu a cooperação de todos na 99 

conscientização dos servidores. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação 100 

da ata da 630ª reunião ordinária. Disse que o Prof. Rodrigo apresentou uma alteração em sua 101 

fala, que já foi acatada e colocou a aprovação da ata em votação. O Colegiado aprovou a ata 102 

com duas abstenções. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Bens em Desuso para 103 

doação a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. O Reitor disse que preocupado 104 

com o destino que será dado aos bens que não estão mais sendo utilizados, mas que ainda 105 

podem ser aproveitados se reuniu com o secretário de educação do município de Campos e o 106 

secretário disse que aceita receber tudo em doação. O Sr. Pedro César explicou que quando o 107 

bem ainda é servível o processo de tramitação para doação é bem mais simples. Disse que 108 

nestes casos, divulga no portal do Estado por quinze dias e se nenhum outro órgão se 109 

manifestar a doação pode ser feita. Pediu aos Diretores dos Centros para fazerem o 110 

levantamento dos bens que poderão ser doados. O Prof. Vanildo disse que acha interessante a 111 

oportunidade de poder atender a rede pública do município. O Prof. Rodrigo perguntou quando 112 

vão poder fazer a relação dos bens inservíveis para recolhimento. O Reitor informou que ainda 113 

não há previsão, pois precisam desocupar o galpão primeiro. O Sr. Rogério disse que quando 114 

chegar o momento de fazerem o recolhimento dos inservíveis irá fazer a classificação do que 115 

poderá ser reaproveitado, visando possíveis doações. O Reitor passou para o ultimo item da 116 

pauta: Assuntos Gerais. A Profª. Priscila informou que no dia vinte e nove de fevereiro vai 117 

acontecer o evento “Ressaca na Villa” e que também terá a doação de animais e o ingresso será 118 

alimentos não perecíveis para doação ao Asilo do Carmo. O Prof. Oscar perguntou sobre a 119 

convocação dos concursados. O Prof. Raul respondeu que ainda não há previsão, mas que na 120 

sexta-feira irá tratar dessa questão com subsecretária Maria Isabel, alegando a necessidade para 121 

iniciarem o semestre letivo. A Profª Priscila falou sobre o projeto do “Muro da Gentileza” que 122 

está sendo pintado no restaurante universitário. Explicou que se trata de um projeto 123 

permanente, onde as pessoas poderão colocar doações de todas as naturezas e também retirarem 124 

o que estiverem precisando. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis 125 

horas e vinte minutos.  126 

Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                127 

               Reitor                                                                              Secretária ad hoc 128 


