
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 675ª (SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos dezoito dias do mês de maio  de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
dez minutos, a sexcentésima septuagésima quinta 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 Prof. Carlos Alberto Dias;  Profª Fernanda Antunes – Diretora do
Hospital Veterinário;  Sr. Carlos Vitor Sendra – ASCOM;  Profª Maria Priscila Pessanha de Castro –
Assessora de Cultura Villa Maria; Prof. Geraldo Timóteo – AgiUENF; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do
Campus; Srª.  Renata Parente - ASPLAN e a Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad
hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Informes; 2- Execução Orçamentária 2021; 3-PPA LOA 2022; 4-
Contratação de professores concursados; 5- Assuntos Gerais.  O Reitor deu início à reunião com o
primeiro item da pauta: Informes. Disse que sexta-feira  fizeram a entrega de chips e tablets em Campos e em
Macaé. Em Macaé também participou de reunião com o Diretor do Campus da UFRJ, onde tratou da
possibilidade da UFRJ utilizar um espaço no Campus Prof. Carlos Alberto Dias e, em contrapartida, a
possibilidade do ciclo básico dos cursos de Engenharia de Petróleo e Meteorologia ser feito na UFRJ, por
meio de um consórcio, onde também poderão ser incluídos programas de pós-graduação. Também está em
andamento as tratativas com a prefeitura de Macaé, a possibilidade de expansão de outros cursos da UENF
naquele município. O Prof. Vanildo solicitou que registrasse o falecimento do Prof. Antônio Cordeiro, que foi
Diretor do CBB pró-tempore e o idealizador do Laboratório de Biotecnologia, da forma como está hoje.
Disse que o CBB lamentou o falecimento do professor, que ocorreu em uma idade já avançada, e agradeceu a
contribuição deixada pelo professor Cordeiro para o CBB. O Reitor inverteu a ordem da pauta, passando a
tratar do PPA LOA 2022 e em seguida da Execução Orçamentária 2021. Disse que no ano passado
quando fizeram o exercício em relação à LOA 2021 descobriram, naquele momento, que tinham pouco tempo
para trabalhar o assunto. Desse modo, desde o início deste ano vem chamando a atenção para começarem as
discussões sobre o assunto. Disse que o Governo divulgou o calendário e, como sempre, o tempo está curto.
Terão uma semana, mas como no COLEX já avançaram nesse debate desde o início do ano, acha que haverá
tempo hábil para concluir. A Assessora de Planejamento, Renata Parente,  passou a informar sobre o
calendário definido pelo Governo. Disse que a cada ano apertam mais o calendário e aumentam as demandas.
Disse que a SEPLAG está com um número maior de pessoas trabalhando no PPA e na LOA,
consequentemente analisando mais detalhadamente o orçamento, Pediu que, se possível, os Diretores
encaminhem até terça-feira da semana que vem o levantamento das necessidades dos Centros, considerando
que será uma atualização do que não conseguiram executar nos anos anteriores. Explicou que o orçamento
será de forma detalhada com os subelementos, e para isso ela precisa de tempo para fazer os lançamentos no
prazo estipulado pelo Governo. Disse que estão trabalhando várias coisas ao mesmo tempo, o PPA a LOA e
o Plano de Investimento. O Reitor disse que o PPA envolve uma série e ações que serão implementadas, e
que já possuem um documento guia, que é o do ano passado. Explicou como deverá ser trabalhada a LOA,
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considerando as obras que já estão sendo licitadas. Disse que não haverá grandes mudanças, em função do
contingenciamento. O Prof. Rodrigo disse que o prazo é muito exíguo, considerando todas as tramitações.
Disse que como o Reitor informou,  a Reitoria fará o encaminhamento, retirando dos pedidos o que já foi
contemplado ou está em vias de ser contemplado. Solicitou que o Reitor confirmasse se o encaminhamento se
dará dessa forma, pois acha importante traçar uma metodologia de trabalho, principalmente quando o tempo é
exíguo. O Reitor confirmou que será dessa maneira que irão trabalhar. O Prof. Rodrigo disse que em relação
aos computadores e o mobiliário, a DGA já poderia fazer essa retirada. O Reitor informou que se conseguirem
fazer a licitação para esses itens, eles já serão retirados. O Prof. Rodrigo concluiu dizendo que,  ainda que a
Loa seja mais geral e o PAC mais específico, eles têm uma correspondência, e é importante fazer essa leitura.
O Prof. Vanildo disse que não haverá tempo hábil para concluir junto aos Laboratórios, e por isso tentará
trabalhar apenas no CONCEN, mas disse que as críticas virão, apesar de já ter levado o assunto para
discussão nos Laboratórios em fevereiro. O Prof. Victor Santos perguntou sobre as demandas do Campus
Prof. Carlos Alberto Dias. O Reitor explicou que se a demanda for dos Laboratórios deve ser atendida pelo
Centro. Os Diretores pediram a Assessora Renata para encaminhar os documentos que serão trabalhados. O
Reitor explicou como está trabalhando com o orçamento deste ano e a estratégia que vem adotando, em
função do contingenciamento do orçamento da Universidade. O Reitor passou para o quarto item da pauta:
Contratação de professores concursados. Disse que no ano passado conseguiram negociar com o
Governo e deram posse a doze professores concursados. Restam três professores para serem admitidos, e
agora o Governo está exigindo a informação sobre qual vaga eles estarão ocupando. Nesse sentido, solicitou
aos Centros que possuam vagas que não estejam bloqueadas, liberem essas vagas, para que assim possam dar
prosseguimento na admissão desses professores. Entende que a situação é complexa, mas que chegaram a
esse impasse, e se não tiver a liberação dessas vagas pelos Centros, restará à negociação política, o que não é
garantia. O Chefe de Gabinete, Prof. Luis Passoni, falou das dificuldades de negociar com o Governo, e que
conseguir dar posse aos doze professores no ano passado foi uma exceção, em função do bom
relacionamento que havia com a SECTI, e que hoje não há mais, devido às mudanças que ocorreram nas
secretarias. O Prof. Manuel Vazquez disse que algumas contas devem ser mostradas para o governo, por
exemplo, o fato de ter absorvido a FENORTE, o concurso para técnicos que não estão acontecendo, entre
outras coisas. Disse que o Governo está chegando ao absurdo, que é deixar que uma universidade não tenha
professores. É preciso demostrar o quanto se está economizando. O Governo desidratou a Instituição. 
Sugeriu que essa situação seja demonstrada pra sociedade. O Reitor passou para o quinto item da pauta:
Assuntos Gerais. O Sr. Pedro Cesar perguntou sobre a devolução dos chips do contrato do PRODERJ. O
Prof. Luis Passoni informou que poderão ser substituídos pelos chips da Claro. O Sr. Pedro Cesar informou
que a setor de contabilidade pediu para que sejam inseridos nos processos de execução dos tablets e chips, os
termos de doação. O Prof. Luis Passoni informou que assim que digitalizar irá inserir. O Prof. Vanildo
perguntou sobre a possibilidade de liberação de pronto pagamento. O Reitor respondeu que poderá ser
liberado um de oito mil para cada Centro. Nada mais  havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas.
 

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 18:16, 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
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25/08/2021, às 18:45, 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
20045796 e o código CRC 1126107F.

Referência: Proces s o nº SEI-260009/003235/2021 SEI nº 20045796
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