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Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 643ª (SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE

DARCY RIBEIRO – UENF

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
quinze minutos, a sexcentésima quadragésima terceira reunião ordinária do Colegiado Executivo da
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros:
Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Profª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora;
Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes  –  Representando a
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e
Assuntos Comunitários; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -  Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa
Caetano –  Diretor do CCH;  Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA; Prof. Vanildo Silveira –
Diretor do CBB; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como
convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus
Macaé; Prof. Geraldo Timóteo – Diretor da AgiUENF; Carlos Vitor Sendra - ASCOM , Prof.ª Maria Priscila
P. de Castro – Diretora da Villa Maria; Profª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Sr.
André Rangel – DIC; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva –
Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-  Informes; 2- Apreciação da Ata da 642ª  Reunião; 3-
LOA 2021; 4- Mapa de Risco; 5-Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a presença de todos e iniciou a
reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Informou que todos os ad referenda  foram aprovados no
COLAC e CONSUNI; Informou da visita do Deputado Ferreirinha à UENF, que veio a Campos como Pres.
da Comissão da ALERJ, que está investigando as verbas destinadas à saúde. Na oportunidade conversou com
o Deputado sobre os duodécimos e o corte nos auxílios; Sobre o ressarcimento dos descontos que estão
aparecendo nos contracheques, solicitou que verifiquem se os valores estão sendo devolvidos corretamente,
pois estão ocorrendo diferença nos valores. Acrescentou que ainda estão trabalhando para a aprovação do
Projeto de Lei, que garantirá que o problema não ocorra novamente; Sobre os enquadramentos, informou que
recebeu retorno da consulta feita a UERJ para saber como se deu o processo lá no ano passado. Com a
resposta vai pedir a GRH para inserir em cada processo de enquadramento o mesmo documento que a UERJ
usou, e desse modo tentar que os enquadramentos da UENF sejam implementados. O Prof. Manuel
Vazquez informou que o SEI não permite fazer editais de concursos e eleições. O Reitor pediu que o Prof.
Manuel Vazquez faça contato com o Sr. Guilherme, responsável pelas atualizações no SEI na UENF. A
Profª Valdirene informou que amanhã será divulgado o resultado do processo seletivo do Edital 03 para
bolsas nas áreas da cultura e das artes. Agradeceu a Profª Maria Priscila e aos membros do comitê avaliador,
que muito contribuíram em todo o processo. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Apreciação da
Ata da 642ª Reunião. O Prof. Rodrigo informou que enviou alterações em sua fala. Acatada a alteração do
Prof. Rodrigo, o Reitor colocou a ata em aprovação. Aprovada com uma abstenção. O Reitor passou para o
terceiro item da pauta: LOA 2021. Fez a apresentação do Quadro Detalhado de Despesas já compilado pela
ASPAN, e também com os limites já informados pelo Estado, que este ano foi divulgado mais cedo. Disse que
apesar dos limites impostos, a sugestão é que o CONSUNI aprove o que está sendo solicitado para as
necessidades da UENF. O Prof. Manuel Vazquez disse que a memória da LOA deve ser mantida.
Acrescentou que está preocupado com o retorno às aulas presenciais, quando acontecer, pois haverá
necessidade de ampliação dos espaços e com a falta de recursos  para obras ficará difícil. Pediu que o Reitor
politicamente conseguisse liberação de recursos para ampliação das salas. O Prof. Vanildo falou que tem que
ser aprovado como está. Apontando onde estão os cortes. Disse que todos estão cientes de que as
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perspectivas financeiras do Estado são muito ruins, e é bom deixar a comunidade atenta. O Reitor informou
que o corte foi de vinte e oito por cento e que fica claro, cada vez mais, a importância dos duodécimos. O
Prof. Oscar também demonstrou preocupação com o que vai acontecer, entre outras coisas com a ampliação
das salas de aula, para que haja o distanciamento entre os alunos. Informou que ontem aconteceu um
vazamento em uma das salas de aulas, danificando a biblioteca. Disse que há vinte anos não há uma obra de
infraestrutura no Centro e fica preocupado porque só há cortes de recursos. O Prof. Rodrigo disse que
enviou alterações no QDD do CCH para Renata: na parte da terminologia da aquisição de equipamentos
multimídia, além de alguns códigos. O Reitor disse que a situação não está boa e sugeriu que seja aprovado
tudo o que foi solicitado, e depois ir atrás de recursos para o que estiver faltando. Disse que vinte e cinco por
cento da arrecadação do Estado tem que ser destinado à educação, e que é nesse sentido que devem
trabalhar com a ALERJ. Esclareceu que diante dos cortes é bom que todos estejam cientes do que é
extremamente necessário no orçamento, porque não haverá recurso para tudo. O Prof. Luis Passoni disse
que o COLEX não é deliberativo, e reforçou o que foi dito pelo Reitor, que os remanejamentos só poderão
ser feitos na hora da execução. A Srª. Renata informou que todos os órgãos sofreram cortes e que os limites
informados antecipadamente, possibilita uma programação melhor. O Reitor passou para o quarto item da
pauta: Mapa de risco. O Prof Luis Passoni disse que no ano passado a FIRJAN fez um levantamento inicial,
mas no que no final do ano tiveram dificuldade de acesso aos laboratórios. Em fevereiro foi enviado um
documento com um questionário aos Laboratórios, solicitando que fosse respondido e enviado a Sr.ª Heloisa
na GPENG, mas que até o momento só quatro responderam. O Reitor falou da importância da elaboração
do mapa de risco para o recebimento dos auxílios, para a aposentadoria especial e para a criação da CIPA. O
Prof. Luis Passoni disse que se o documento for respondido corretamente pelos Laboratórios, não haverá a
necessidade da visita da FIRJAN, pois o documento estará sendo atestado pelos Chefes. O Reitor informou
que dará uma semana para os Diretores conversarem nos Conselhos de Centro, e que no próximo COLEX
estabelecerá uma data limite para o envio do documento. A Profª Helena informou que recebeu a visita da
FIRJAN e apresentou a eles todas as salas do hospital, mas que, quanto à parte formal do questionário, fica a
cargo dos Chefes dos Laboratórios, pois os servidores são lotados nos Laboratórios e não no hospital. Disse
que conversará com o Diretor do CCTA para ajustar essas questões.   Nada mais havendo a tratar,
o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e vinte minutos.
 

   Raul Ernesto Lopez Palacio
Reitor 

 
                 Tânia Virgínia de Souza e Silva     
                         Secretária ad hoc               

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 22/07/2020,
às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora, em
22/07/2020, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
6412431 e o código CRC A6CC2101.
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