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Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 671ª (SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
quinze minutos, a sexcentésima septuagésima primeira 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; Prof.ª. Rosana Rodrigues – Vice-
Reitora; Prof. Maura Da Cunha –  Pró-Reitora de Pós-Graduação; Prof. Manuel Antônio Molina – Pró-Reitor
de Graduação; Prof. Olney Vieira da Mota – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Rodrigo
da Costa Caetano – Diretor do CCH; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -   Diretor do CCT;   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; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito
do Campus; Profª Helena Hokamura – Diretora do Hospital Veterinário e a Srª. Tânia Virgínia de Souza e
Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Informes; 2- Representação no CONSUNI; 3-
Enquadramentos; 4- Assuntos Gerais.  O Prof. Raul deu início à reunião com o primeiro item da pauta:
Informes. O Reitor informou que na semana passada ocorreu a formatura de oitenta e oito estudantes e
agradeceu a presença dos Diretores no evento; Informou sobre a continuidade da vacinação no campus, que
está ocorrendo inclusive no final de semana; Informou que na quinta-feira tiveram reunião com o Subsecretário
de Ensino Superior onde foram discutidos assuntos sobre o orçamento da Universidade.  Disse que os
empenhos estão sendo liberados sem considerar os valores contingenciados, e desse modo não atingirão o
índice da educação. Na reunião chegaram ao acordo de que deveriam enviar à SECTI todas as necessidades
e tudo o que a UENF pretende fazer nesse ano; Disse que já estão trabalhando para fazer a licitação para os
contratos de descupinização, rede de alta tensão e manutenção dos geradores UENF. Os pedidos de compras
que estão sendo enviados pelos Centros também estão em andamento. Esclareceu que tudo isso sairá dos
recursos que serão descontigenciados. Disse que entende que essa é a melhor forma de trabalhar, sem se
limitar ao empenho liberado pelo Governo, pois quando chegar o fim do ano não conseguirão atingir o índice, e
ainda serão culpados por isso. Sendo assim, estão mandando fazer e depois solicitam a liberação de recursos;
Em relação ao Colégio Agrícola solicitou uma reunião para ter uma definição sobre a transferência do Colégio.
O Prof. Manuel Vazquez comentou que, ao menos na teoria, a UENF tem as terras do Colégio Agrícola, mas
não têm as pessoas. Disse que  não está entendendo  o que a FAETEC quer. O Reitor respondeu que a
FAETC não pode pegar as terras de volta, mas também não está conseguindo entender o que eles querem.
Disse que achou uma falta de respeito com todo o trabalho que já haviam feito, mas entende que o maior
entrave está sendo em relação a transferência dos servidores e estão protelando a decisão. A Profª Rosana
comentou que na última reunião do Conselho Superior da FAPERJ, onde estavam presentes o Secretário e o
Subsecretário da SECTI, e em uma discussão sobre um edital específico da Secretaria de Agricultura, o
Subsecretário disse que a Escola Agrícola estava vindo para as mãos da UENF. No mesmo dia, no final da
tarde o Secretário disse ao Reitor que não era bem assim. A Profª. Rosana concluiu que nem eles sabem o que
querem, e que talvez ainda não tenham parado para analisar toda a questão relacionada à transferência da
Escola Agrícola para a UENF. O Reitor falou sobre o feriado decretado pelo Governador. Disse que,
conforme o Decreto os servidores estão trabalhando em casa no feriado de dez dias, e que gozarão os
feriados nos dias em que eles são comemorados. O Reitor passou a tratar sobre os Enquadramentos.
Esclareceu que se trata de exigência do TCE para cancelar todos os enquadramentos que tenham sido
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concedidos nos cinco anos anteriores à notificação encaminhada a Reitoria, que foi em 2018. Sendo assim, os
enquadramentos concedidos antes de 2013 não serão afetados. Explicou que o TCE entende que a Portaria
009/2008, que regulamenta os enquadramentos está errada, pois não pode haver progressão por
enquadramento. O processo estava em discussão na ASJUR, e agora o TCE determinou  que a Reitoria
respondesse o que estava sendo feito em relação a determinação deles. O Reitor explicou qual está sendo o
entendimento da Reitoria e da ASJUR para solucionar o problema. Os enquadramentos iniciais que se dão
após a investidura estão corretos. Os que foram enquadrados uma segunda vez não poderia ter ocorrido, teria
que ter sido uma progressão. Sendo assim, a Reitoria estará compondo uma comissão para analisar os
processos que  estão nessa situação. Informou que levará ao CONSUNI a discussão da mudança do texto da
Portaria, e assim que publicada informará ao TCE que estão sendo adotadas essas duas ações. A alteração da
Portaria e a análise dos processos de enquadramento atingidos pela decisão deles. Disse que não têm como
evitar mais essa resposta ao TCE. O Prof. Manuel Vazquez disse que a Lei 4800 cita uma progressão
automática, coisa que a UENF nunca fez, e que se for feita, talvez compense os que tiverem seus salários
diminuídos, em razão da análise do processo. Disse que o mais importante é entrar logo em contato com as
pessoas que estão sendo atingidas, para se for necessário apresentem mais documentação para anexar aos
processos. O Reitor informou que as comissões de técnicos e professores terão trinta dias para informar quais
são os casos que deverão ser revistos. O Prof. Vanildo  disse que é preciso tentar esclarecer quem serão os
servidores afetados, pois isso será uma bomba atômica dentro da Universidade, já que vai atingir diretamente 
os salários, e qualquer perspectiva de perda vai afetar o servidor, independente do nível. Disse que vai tentar
esclarecer a questão no CBB, mas é algo bastante complexo para explicar as pessoas. Sugeriu que a Reitoria
divulgasse uma nota explicando todo o histórico da decisão do TCE, já que o processo passou por outras
gestões. O Reitor disse que, em sua opinião, ninguém vai perder dinheiro, será apenas a mudança do nome
enquadramento para progressão. Esclareceu que os técnicos serão pouco atingidos, pois a maioria atingiu o
teto antes de 2013. O Prof. Rodrigo concordou que tenha que ser dado um passo diante do impasse, e que
essa obrigação é da Reitoria atual. Enfatizou que ninguém agiu de má fé, os servidores entraram com os
processos que passaram por todas as instâncias, sendo concedido a eles o direito. Perguntou em que isso vai
atrapalhar as futuras progressões dentro da Universidade. O Reitor respondeu que os processos terão
prosseguimento, apenas não serão mais concedidos enquadramentos, mas sim progressões, e todos os
processos que estão parados irão passar pelo filtro da ASJUR. O Prof. Rodrigo disse que as pessoas afetadas
com a decisão do TCE devem ser informadas. O Reitor disse que as pessoas serão informadas após as
comissões apontarem quem são os envolvidos. A Profª Rosana passou a tratar sobre as Representações no
CONSUNI. Apresentou a tabela com os diversos mandatos que estão vencidos. O Prof. Manuel Vazquez
informou que a tabela apresentada não é a atual, pois ele já encaminhou o nome dos novos representantes do
CCTA. O Prof. Vanildo informou que também já encaminhou os novos representantes via SEI. O Prof. Oscar
informou que na sexta-feira encaminhou as novas representações no CONSUNI e no COLAC. O Prof.
Rodrigo informou que no CCH são cinco Chefes de Laboratórios e cinco vagas no CONSUNI, sendo assim
os chefes eleitos são os representantes no CONSUNI. Informou o nome dos novos chefes que foram
nomeados no dia vinte e sete de março, com exceção do Prof. Roberto Dutra, que foi reeleito antes. Em
relação à representação do Prof. Titular, o Prof. Rodrigo informou que irão abrir eleições, mas que não sabe
se a Profª Odile irá se candidatar novamente, pois os outros dois professores titulares do CCH irão se
aposentar este ano. O Prof. Manuel Vazquez informou que para a representação dos técnicos não está
conseguindo quem se candidate. Esclareceu que para a representação dos alunos regimentalmente é a Reitoria
quem inicia o processo, mas que podem formar uma comissão composta pelos alunos para cuidar da eleição.
Disse que nenhuma Reitoria tomou a frente desse processo até hoje, e acha que não há ilegalidade em
continuar sendo conduzido pelos alunos. O Prof. Oscar confirmou que, no caso das representações discentes
nos Conselhos Superiores, é o Reitor quem conduz os processos. O Reitor passou para o último item da
pauta: Assuntos Gerais. O Sr. Pedro César informou que até o momento o único processo de compras que
recebeu foi do CCT. Está aguardando os demais Centros. Esclareceu que a planilha enviada aos Centros foi
para que verificassem itens em duplicidade, e os que de fato teriam interesse em manter, não é para informar
preço. O Reitor solicitou que quando encaminharem processos que necessitem de parecer jurídico façam
referência a pareceres dados em processos similares, caso existam. O Sr. Pedro César informou que tem
ocorrido de processos similares caírem para advogados diferentes, e com isso são dados pareceres diferentes.
O Prof. Vanildo agradeceu os computadores recebidos para os novos professores e perguntou sobre o
processo de permuta dos computadores. O Reitor informou que tem conversado com André sobre o assunto
e que será resolvido o quanto antes. O Prof. Vanildo informou que o CBB foi o Centro que menos foi
contemplado com computadores à época em que foi feita uma grande compra para toda a Universidade e,
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nesse sentido a demanda atual do CBB está maior. Nada mais  havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a
presença de todos, solicitando que se cuidem em relação à COVID-19,  e encerrou a reunião às dezesseis
horas e dez minutos.
 

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor

 

Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 25/08/2021,
às 17:59, 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
25/08/2021, às 18:48, 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
17354416 e o código CRC 810040CD.
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