
 

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 634ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

quatorze horas e trinta minutos, a sexcentésima trigésima quarta reunião ordinária do Colegiado 2 

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

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

reunião; Profª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Pró-5 

Reitor de Graduação; Prof.ª Maria Cristina Gaglianone – 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; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de 10 

Administração. Compareceram como convidados: Sr. Rogério Ribeiro de A. Castro – Chefe de 11 

Gabinete; Sr. André Rangel – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Victor Hugo Santos 12 

– Diretor do Campus Macaé; Prof. Geraldo Timóteo – Diretor da AgiUENF; Profª. Helena 13 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus; Srª 14 

Roselane da silva Oliveira – Assessora da GRH e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – 15 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de Grau em Separado; 2-  16 

Informes; 3- Aprovação da Ata da 633ª Reunião Ordinária; 4- Orçamento; 5- Semana de 17 

Calouros; 6 – Assuntos Diversos. Após a realização da Colação de Grau em Separado o Reitor 18 

agradeceu a presença e iniciou a reunião com o segundo item da pauta: Informes. Informou 19 

que a Profª Rita Trindade foi reconduzida como presidente da Câmara Central de Carreira 20 

Docente. Os Diretores dos Centros informaram que estão providenciando em seus Centros 21 

eleições para as representações nas Câmaras Setoriais de Carreira Docente e também na 22 

Câmara Central. Informou que na semana passada conversou com o presidente da CECIERJ, 23 

pois o mesmo demonstrou insatisfação com as visitas que ele, Reitor, estava fazendo aos polos. 24 

Na conversa ficou definido que ele informará ao presidente da CECIERJ sua agenda de visitas 25 

aos polos para que os dois possam ir juntos. Informou que conseguiu resolver o problema da 26 

funcionária do CEDERJ, Iandra, que passará a receber como técnica de nível superior. O Prof. 27 

Vanildo agradeceu o empenho do Reitor na resolução do problema. A Profª Maria Priscila 28 

falou sobre o evento realizado na Villa Maria. Disse que foi muito bom e agradeceu o apoio 29 

logístico da reitoria. Informou a programação de eventos que serão realizados na Villa Maria. O 30 
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Reitor informou que na semana passada recebeu a visita do secretário de esportes da prefeitura 31 

do município de Campos e ficou acertado que o evento que ocorria na Av. Arthur Bernardes 32 

aos domingos passará a ser realizado dentro da UENF. Informou também que esteve na ALERJ 33 

para tratar do Projeto de Lei sobre os Duodécimos. Disse que entregaram o projeto ao 34 

Presidente da ALERJ, que sugeriu que seja realizada uma audiência pública. Acrescentou que 35 

este será o ultimo passo para tentativa de uma negociação, que caso não aconteça às três 36 

universidades entrarão na justiça com um processo de improbidade administrativa. Na ALERJ 37 

também tratou do passivo da FENORTE, e explicou ao presidente que uma das formas de 38 

resolver é passar o problema para o Governo do Estado. O Reitor falou sobre as emendas 39 

parlamentares que os Deputados estão disponibilizando para UENF.  O Prof. Geraldo Timóteo 40 

falou da dificuldade de realizar as emendas, que parece uma corrida de obstáculos, pois sempre 41 

vão pedindo mais e mais documentos. A Profª Helena falou da presença da UENF no Conselho 42 

Municipal de Saúde, que está inoperante. Disse que para evitar que os conselheiros sejam 43 

notificados judicialmente vão receber o Conselho Estadual para tentar profissionalizar o papel 44 

dos conselheiros. O Prof. Olney informou que haverá a segunda mesa redonda sobre a COVID-45 

19 no Hospital Veterinário. A Profª Rosana informou que convidou a servidora Roselane da 46 

Gerência de Recursos Humanos para falar sobre um levantamento da necessidade de 47 

treinamento e capacitação dos servidores. A Srª. Roselane falou que hoje existe uma 48 

desmotivação muito grande, poucos são os que se interessam em fazer algum treinamento, e 49 

acredita que o desinteresse se deve ao fato de não haver mais possibilidade de crescimento 50 

dentro do Plano de Cargos e Vencimentos. Falou sobre os cursos que o TCE disponibiliza 51 

online. Falou também que a UERJ desde 2014 disponibiliza vagas para servidores nos cursos 52 

de graduação e pós-graduação, e que a UENF poderia fazer o mesmo. A Profª Rosana pediu 53 

aos Diretores que façam um levantamento de interesse de cursos junto aos servidores, e 54 

estabeleceu prazo até a última semana de abril para entrega do levantamento. O Prof. Rodrigo 55 

falou sobre o problema com cupim no CCH e está muito preocupado com a biblioteca. Disse 56 

que a resolução do problema tem que ser institucional. O Sr. Rogério informou que no ano 57 

passado fizeram cotação para descupinização de toda a Universidade. O Reitor pediu ao DGA 58 

para dar andamento ao processo de licitação. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: 59 

Aprovação da Ata da 633ª Reunião Ordinária. O Prof. Vanildo solicitou que o Sr. André 60 

modifique a fala dele. Não havendo mais manifestações o Reitor colocou a ata em votação. 61 

Aprovada. O Reitor passou para o quarto item da pauta: Orçamento. O Reitor informou que 62 

os Centros já se reuniram e discutiram várias propostas e estratégias de divisão, e que em outra 63 
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reunião discutirão outros critérios. Falou para mandarem o que os Centros decidirem comprar 64 

agora, e que o que não der fica para o ano que vem. O Prof. Rodrigo falou que isso será um 65 

exercício para todos, fazendo a divisão equânime e justa. O Prof. Vanildo falou que precisa 66 

saber o que falta comprar do orçamento do ano passado. O Sr. Pedro César disse que fará o 67 

levantamento e enviará aos Centros. O Prof. Manuel Vazquez disse que é necessário fazer a 68 

gestão do orçamento com bastante antecedência. Disse ainda que só tem dois servidores 69 

fazendo compras na UENF, que é preciso buscar forma de fazer reforço de pessoal no setor. O 70 

Reitor concordou, mas informou que há oito servidores lotados no setor, e que é necessário 71 

colocar as pessoas para trabalhar. O Sr. Pedro César explicou que no setor de compras tem 72 

dois servidores de licença médica, e que o trabalho de compra é muito complexo, pois qualquer 73 

compra ou contrato passa pelo setor. Acrescentou que é pouca gente para muita demanda, além 74 

do sistema de compras do Estado ser muito complexo. O Prof. Vanildo perguntou ao Sr. Pedro 75 

César quando enviará o levantamento das compras relativas ao ano passado. O Sr. Pedro Cesar 76 

respondeu que enviará na próxima semana. O Prof. Rodrigo sugeriu fazer edital de estágio para 77 

estudantes do curso de Administração Pública. A Profª. Rosana falou que a engenharia civil já 78 

fez edital, e que a intenção é abrir edital não só para administração pública, mas para outros 79 

cursos de outras universidades também. O Reitor colocou a data limite de sete de abril para 80 

entrega do orçamento. A Profª. Rosana falou que a adesão à Semana do Calouro foi excelente. 81 

A participação dos alunos foi muito importante e vão tentar melhorar algumas coisas para 82 

2021. O Prof. Vanildo parabenizou a todos os envolvidos na organização. A Profª. Maria 83 

Priscila opinou que na aula magna a Universidade tem que parar para assistir. Disse que não 84 

pode ser só para os calouros, e que ficou triste em ver o baixo número de professores na aula. O 85 

Sr. André apresentou a versão preliminar da página dos Centros para o Colegiado, 86 

esclarecendo que será usada como referência. Apresentou também o protótipo da carteirinha de 87 

estudante. O Colegiado fez comentários e tirou dúvidas sobre a implantação. O Prof. Vanildo 88 

falou da tentativa de arrombamento de carro no estacionamento. Disse que precisam buscar 89 

alternativa para iluminar o estacionamento ou cercar a entrada permitindo a entrada apenas de 90 

pessoas da UENF. O Prof. Manuel Vazquez falou que fechar a instituição não resolve, pois 91 

quem rouba não passa pelos canais normais. Disse também que tem dúvidas sobre até que 92 

ponto a segurança patrimonial é responsável por isso. O Sr. Rogério explicou que há um ponto 93 

cego de energia no estacionamento onde o carro estava. O Sr. Marcelo Pacheco falou que a 94 

dona do carro teria que ter visto na hora, chamado o segurança ou o PROEIS para relatar o 95 

ocorrido, mas que nesse caso a dona do carro só percebeu no dia seguinte. O Prof. Vanildo 96 
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falou que a preocupação dele é com a segurança, que não podem minimizar o fato, mas entende 97 

que a solução não é simples.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis 98 

horas e cinco minutos.  99 

 100 

Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                101 

               Reitor                                                                              Secretária ad hoc 102 


