
 

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 

 

 ATA DA 632ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

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

ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 3 

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

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

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

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

Comunitários; Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -  8 

Diretor do CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – Representando o Diretor do CCH;  Prof. 9 

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; Sr. André Rangel – Diretor de Informação e Comunicação; Profª. 12 

Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus 13 

e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 14 

Informes; 2- Aprovação da Ata da 631ª Reunião Ordinária; 3- Aprovação das atas de 2019 15 

(604ª, 607ª, 608ª, 610ª, 611ª, 612ª, 613ª, 627ª e 628ª); 4- CIPA, Mapa de Risco, Laudo de 16 

Insalubridade e Periculosidade; 5 - Contrato de Manutenção e Limpeza; 6 - Informes Gerais. 17 

O Reitor agradeceu a presença e iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. 18 

Falou das reuniões que participou em Brasília e no Rio de Janeiro. Disse que na ALERJ teve a 19 

oportunidade de solicitar ao Deputado Waldeck que fizesse um projeto de lei para permitir que 20 

filhos de estudantes entrem em salas de aulas acompanhados dos pais e o Deputado informou 21 

que irá analisar a questão. Quanto aos Duodécimos, foi solicitado que seja dado andamento o 22 

mais rápido possível, pois o Governo não tem mais nenhuma justificativa para não implantar os 23 

duodécimos. Disse que também solicitou aos deputados apoio para agendar reunião com o 24 

Chefe da Casa Civil, visando eliminar a necessidade dos processos de enquadramento passar 25 

pela PGE. Em Brasília teve a oportunidade de conversar com vários deputados e solicitou apoio 26 

para as emendas parlamentares destinadas a UENF. Disse que também estão buscando apoio 27 

para passar os passivos da FENORTE para o Estado. O Reitor falou sobre as carteirinhas de 28 

estudantes e passou a palavra para o Sr. André que informou que ainda estão conversando 29 

sobre o design do documento. O Reitor disse que foi definido na Câmara de Graduação que 30 
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será o próprio estudante que irá inserir a fotografia na carteirinha e o Coordenador do curso 31 

validará ou não, conforme os critérios que serão estabelecidos. O Reitor informou que emitiu 32 

portaria declarando a sexta-feira de carnaval como ponto facultativo na Universidade, em 33 

atendimento aos anseios dos servidores. Com relação aos concursos para professores, o Reitor 34 

informou que já assinou o processo para publicação da convocação dos candidatos aprovados 35 

nos concursos. O Prof. Vanildo solicitou informações sobre o pedido de aproveitamento do 36 

segundo colocado no concurso do LFBM. O Reitor respondeu que irá buscar informações 37 

sobre a solicitação. O Reitor informou que depois da segunda fase da matrícula encerraram 38 

com oitenta por cento das vagas da Universidade preenchidas e mencionou os cursos que ainda 39 

estão com vagas em aberto. O Prof. Vanildo informou que já foi discutido e voltarão a discutir 40 

no CONCEN do CBB a criação de outros dois cursos, bacharelado em gestão ambiental e 41 

biomedicina. O Reitor falou sobre outros cursos que estão sendo propostos e citou como 42 

exemplo o de química industrial. O Prof. Oscar falou que não adianta criarem cursos se a 43 

estrutura da Universidade permanecer a mesma. O Prof. Manuel Vazquez disse que vê como 44 

uns dos motivos do não preenchimento de todas as vagas a falta de divulgação e que a UENF 45 

precisa investir mais em publicidade. Ainda com a palavra o Prof. Manuel Vazquez informou 46 

que recebeu ofício do vereador do município de Campos Luiz Eduardo Crespo, que apresentou 47 

duas emendas destinadas a UENF que totalizam trezentos e trinta e oito mil reais. O Prof. 48 

Manuel Molina comentou sobre a primeira reunião da Câmara de Graduação, onde foram 49 

apontados problemas com espaço físico e a falta de professores. O Colegiado discutiu 50 

problemas relacionados à graduação. O Prof. Olney falou sobre o edital de extensão que fechou 51 

com cento e sessenta projetos submetidos e que está aguardando para saber a verba que será 52 

destina a extensão. O Reitor informou que no orçamento estão destinados dezessete milhões 53 

para bolsas e que a discussão agora será se aumentam o valor das bolsas ou o número de bolsas. 54 

A Profª. Rosana informou que a Portaria Descentralizada FAPERJ/UENF foi assinada na 55 

semana passada e que terão agora que analisar como irão implementar os editais. O Reitor 56 

passou para o segundo item da pauta: Aprovação da Ata da 631ª Reunião Ordinária. 57 

Colocou a ata em discussão e não havendo manifestações, colocou em votação. A ata foi 58 

aprovada por unanimidade. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Aprovação das atas 59 

de 2019 (604ª, 607ª, 608ª, 610ª, 611ª, 612ª, 613ª, 627ª e 628ª). Explicou que as atas foram 60 

enviadas por e-mail para os membros do Colegiado que participaram das reuniões, relativas 61 

às atas em discussão, e que foram aprovadas pelos membros e as alterações sugeridas por 62 
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alguns foram acatadas. Colocou as atas em discussão e não havendo manifestações, colocou 63 

em votação. As atas foram aprovadas com uma abstenção. O Reitor passou para o quarto item 64 

da pauta: CIPA, Mapa de Risco, Laudo de Insalubridade e Periculosidade. Sobre o assunto o 65 

Sr. Rogério informou que em dois mil e dezesseis a Prefeitura da UENF tentou implantar a 66 

CIPA na Universidade, mas que devido à crise não foi possível. No ano passado quando houve 67 

a recuperação do orçamento, contatou-se a FIRJAN/SESI para elaborar o mapa de risco da 68 

Universidade. Disse que os profissionais já começaram a trabalhar e concluíram os trabalhos 69 

em Macaé e Itaocara, mas que estão encontrando dificuldades para obter informações mais 70 

detalhadas nos laboratórios do Campus. Acrescentou que os novos editais para licitação das 71 

empresas que trabalham no campus estão exigindo o mapa de risco. Pediu apoio aos Diretores 72 

dos Centros para que os profissionais da Prefeitura e da FIRJAN tenham acesso às informações 73 

dos laboratórios. Os Diretores acordaram que as solicitações e marcação de visita aos 74 

laboratórios sejam feitas via direção dos centros por e-mail. O Sr. Rogério comentou que pode 75 

haver alguma resistência, pois a finalização do trabalho poderá apontar que alguns não terão 76 

mais direito a insalubridade/periculosidade, mais que outros que não recebem o benefício 77 

poderão passar a ter direito. O Prof. Vanildo falou que apesar dos melindres é preciso garantir 78 

que o processo seja finalizado. O Sr. Rogério falou também sobre a criação da CIPA e da 79 

brigada de incêndio. O Prof. Manuel Vazquez falou que têm que trabalhar para que os 80 

ambientes sejam menos insalubres e com grau de risco menor. O Reitor passou para o quinto 81 

item da pauta: Contrato de Manutenção e Limpeza. Disse que recebeu do Prof. Vanildo uma 82 

CI solicitando reconsideração para manutenção dos serviços de limpeza na Reserva Biológica 83 

da União. O Reitor explicou que no novo contrato a área para justificar a manutenção de um 84 

funcionário de limpeza aumentou para trezentos e sessenta metros quadrados e que ainda existe 85 

a possibilidade de pessoas serem substituídas por máquinas. Informou que enviaram um 86 

servidor para fazer a medição da área, visando solicitar um aditivo no contrato para atender a 87 

Reserva Biológica. Pediu que outros setores que também não tenham sido contemplados no 88 

contrato enviem as solicitações via Centro. O Sr. Marcelo Pacheco explicou que o novo edital 89 

está atendendo a instrução normativa número cinco e que tiveram que aderir a ata da Casa Civil 90 

e com isso tiveram que seguir as regras. Citou como exemplo que no próximo edital uma 91 

mesma pessoa vai limpar banheiros de vários prédios para atingir os duzentos metros 92 

quadrados que a norma define. O Sr. Rogério esclareceu que o governo do estado está 93 

utilizando a Instrução Normativa Nº.5, a mesma adotada pelo o governo federal, que define 94 

novos parâmetros em contratos de prestação de serviços. O Sr. Marcelo Pacheco sugeriu que a 95 
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comissão de fiscalização do contrato de limpeza seja composta também por servidores de cada 96 

Centro. O Sr. César falou sobre o curso para pregoeiros que terá o início das inscrições 97 

amanhã. Pediu apoio para tentarem conseguir formar um novo grupo de trabalho para terem 98 

duas equipes de pregoeiros, de modo que possam fazer um rodízio. Acrescentou que esse curso 99 

só abrirá inscrições novamente daqui a dois anos. O Prof. Manuel Vazquez falou do 100 

Regimento da UENF. Disse que existe um descompasso entre o que consta no Regimento e o 101 

que funciona na realidade. O Reitor falou que acertar o Regimento é uma das metas da sua 102 

gestão e o Prof. Manuel Vazquez concluiu dizendo que precisam fazer a Universidade mais 103 

atrativa e funcional para os alunos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 104 

dezesseis horas e quinze minutos.  105 
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Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                108 

               Reitor                                                                              Secretária ad hoc 109 


