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 ATA DA 633ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 1 

quatorze horas e quinze  minutos, a sexcentésima trigésima terceira 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; Profª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Prof. Manuel Antônio Molina 5 

Palma – Pró-Reitor de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes– Representando a  Pró-Reitora de 6 

Pesquisa e 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. Rodrigo da Costa Caetano –  Diretor do CCH;  Prof. Manuel Vazquez 9 

Vidal Junior – Diretor do CCTA Compareceram como convidados: Sr. Rogério Ribeiro de A. 10 

Castro – Chefe de Gabinete; Sr. André Rangel – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. 11 

Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Profª. Helena Hokamura – Chefe do Hospital 12 

Veterinário; Sr. Luiz Gabriel S. M. Smiderle – Representando o Prefeito do Campus e Sr.ª 13 

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

2- Aprovação da Ata da 632ª Reunião Ordinária; 3- Orçamento 2020; 4 - Informes Gerais. 15 

O Reitor agradeceu a presença e iniciou a reunião com o segundo item da pauta:  Aprovação 16 

da Ata da 632ª Reunião Ordinária. Disse que o Sr. Rogério encaminhou alteração em sua 17 

fala e que já foi acatada. O Prof. Vanildo também pediu uma pequena alteração. Não havendo 18 

mais manifestações, colocou em votação e o Colegiado aprovou por unanimidade. O Reitor 19 

passou para o terceiro item da pauta: Orçamento 2020. Disse que terão que decidir como terão 20 

que dividir o orçamento. Apresentou sua proposta, dizendo que dividiu o orçamento em quatro 21 

grupos: Reitoria, que abrange a DGA, DIC, ASCOM; as Pró-Reitorias; os Centros e no ultimo 22 

grupo Vila Maria, Campus Macaé, Prefeitura do Campus e o Hospital Veterinário. Para o grupo 23 

dos Centros serão destinados quatro milhões e para os demais grupos três milhões para cada 24 

um. Disse que os grupos deverão se reunião para fazer a divisão. O Prof. Vanildo perguntou de 25 

qual orçamento sairá o recurso para terminar os prédios em construção. O Reitor respondeu 26 

que isso ficará por conta da Reitoria e que sairá do orçamento da Universidade como um todo. 27 

Disse que pensa em deixar todos os prédios no mesmo nível de construção, pois não acha justo 28 

ter que escolher um para terminar a obra. O Colegiado discutiu sobre as obras e concluiu que 29 

farão o levantamento do que está faltando para discutirem na próxima reunião. A Profª Rosana 30 
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pediu que o Sr. Luiz Gabriel verifique todas as informações que tenham registro na prefeitura 31 

do campus, relativas aos prédios e faça um levantamento. Pediu também que os Diretores 32 

verifiquem os recursos de órgãos de fomento que ainda falta receber para conclusão das obras. 33 

Disse também que é importante estabelecer prazo para que essas informações sejam trazidas 34 

para o COLEX.  O Reitor estabeleceu a primeira semana de maio como prazo. O Prof. Olney 35 

sugeriu que de posse dos valores necessários para o término das obras poderiam tentar junto ao 36 

Governador a liberação da verba. O prof. Manuel Vazquez disse que também é importante 37 

pensarem em orçamento para a Escola Agrícola, que pode ser incorporada a qualquer 38 

momento. O Reitor passou para o ultimo item da pauta: Informes Gerais. Informou sobre as 39 

verbas destinadas para pronto-pagamento e que a DGA enviará as informações necessárias para 40 

as solicitações. Disse que serão disponibilizados oito mil reais por bimestre, terminando em 41 

outubro. Esclareceu que a liberação do pronto-pagamento para os bimestres seguintes estará 42 

condicionada a prestação de contas do anterior. O Reitor disse que já publicou a composição 43 

da comissão de licitação e que está aguardando o gerente de compras retornar das férias para 44 

fazerem um levantamento dos pedidos de compras que ainda estão pendentes para licitar. O 45 

Prof. Vanildo perguntou sobre o contrato de manutenção de ar condicionado e o Reitor 46 

informou que assinou o contrato, que também contempla as instalações dos novos aparelhos. O 47 

Reitor informou que está prevendo também a expansão do anexo do CCH para atender o 48 

projeto da terceira idade. O Prof. Olney informou que conversou com a Profª. Rosalee sobre a 49 

universidade da terceira idade. Disse que a professora tem conversado com os deputados sobre 50 

a publicação do projeto, que está travado no governo, e que a professora também demonstrou 51 

preocupação sobre a quem à universidade da terceira idade estará vinculada, se a Reitoria ou ao 52 

CCH. O Prof. Vanildo falou que é preciso pensar em um sistema de plantão para infraestrutura 53 

da Universidade nos finais de semana, que é um tipo de ação que poderia ser pensada e 54 

descreveu os problemas e prejuízos que o CBB tem quando há falta de energia. Sugeriu que o 55 

servidor que ficasse de plantão nos finais de semana poderia folgar durante algum dia da 56 

semana para compensar. O Reitor disse que a ideia pode até ser boa, mas que não há pessoal 57 

especializado para isso e que muitos serviços são executados na Universidade por uma única 58 

pessoa. Lembrou também que todos têm direito a descansar nos fins de semana. Disse que no 59 

caso dos motoristas, por serem em maior número, dois ficam de sobreaviso nos finais de 60 

semana. O Sr. Rogério informou que a parte elétrica é muito específica e que estão enviando 61 

três servidores para fazer curso, visando o atendimento aos novos geradores. O Prof. Victor 62 

Hugo comentou que em Macaé a zeladoria é acionada pelos vigilantes em casos de emergência 63 
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e que isso tem funcionado lá. O Sr. André relatou que esteve com o Sr. Marcelo Pacheco na 64 

Universidade neste fim de semana para verificarem a queda de energia e de internet. Disse que 65 

o serviço de ambos é especializado e que no caso do Pacheco, caso algo saia errado, corre até 66 

risco de morte com uma descarga elétrica. Disse que entende que a UENF que funcionar vinte e 67 

quatro horas, mas que não pode delegar o serviço a qualquer servidor e que não tem condições 68 

de atender além do que já faz. Acrescentou que é simples dizer que tem que funcionar vinte e 69 

quatro horas, mas que existe uma limitação, que são os recursos humanos. O Prof. Vanildo 70 

sugeriu que o Sr. André dê treinamento a outros servidores para poder delegar. O Sr. André 71 

respondeu que não é simples conseguir encontrar alguém para trabalhar em TI e que as pessoas 72 

não querem ter mais conhecimento, pois isso gera mais responsabilidade. Acrescentou ainda, 73 

que é preciso ter mais respeito pelo trabalho que eles fazem. O Prof. Manuel Vazquez falou 74 

que só falam em contratar professor, mas que não é só professor que faz a Universidade 75 

funcionar e que é preciso pensar nesses reforços de pessoal. Falou também dos baixos valores 76 

das gratificações e que por isso não há interesse dos servidores em assumir funções. O Prof. 77 

Vanildo disse que na DIC há servidores de nível superior e questionou porque esses servidores 78 

não querem fazer mais nada além do que fazem, sobrecarregando outros servidores. O Sr. 79 

André explicou que desde dois mil e dezesseis a nomenclatura dos cargos foi generalizada e 80 

que a coisa é mais complexa do que parece. O Reitor falou da comissão de fiscalização do 81 

contrato de limpeza e que estão faltando mandar as indicações o CCH e o CCTA. A Profª. 82 

Rosana lembrou a todos da aula inaugural que será ministrada pelo Reitor da UERJ amanhã e 83 

pediu a todos que compareçam e levem os alunos. Falou também do restante da programação 84 

da recepção aos calouros que será encerrada com o evento “Ressaca na Villa”. Nada mais 85 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinco minutos.  86 
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 88 

Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                89 

               Reitor                                                                              Secretária ad hoc 90 


