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

Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 676ª (SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos vinte e cinco dias do mês de maio  de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze
horas e dez minutos, a sexcentésima septuagésima sexta 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;   Prof. Geraldo
Timóteo – AgiUENF; 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- Orçamento. O Reitor deu início à reunião
com o primeiro item da pauta: Informes. Disse que no próximo CONSUNI deverão  encerrar a discussão do
PCV; Participou de reunião com o Vice-Prefeito de Campos, onde trataram sobre o projeto denominado
Sistema Unificado de Educação, que incluirá as universidades nas políticas públicas relacionadas a educação.
Também foi conversada a possibilidade de incluir os servidores das universidades na vacinação destinada aos
profissionais da educação; Informou que hoje ou amanhã deverá ser publicado o credenciamento da Fundação
PRÓ-IFF; Disse que a ASJUR está trabalhando no processo da FUNDENOR, mas que não está avançando
porque não estão recebendo as informações que estão sendo solicitadas a FUNDENOR. Disse que se não
conseguirem as informações, irão solicitar por vias judiciais. O Prof. Geraldo informou que a FUNDENOR
está resistente em dar as informações e está mentindo descaradamente em uma série de coisas. Informou que
estão com dificuldades para transferir os projetos para outra fundação, pois nenhuma delas está aceitando
receber projetos em andamento e com saldo negativo. Em sua opinião, para proteger a Reitoria de problemas
com a justiça,  deverão mover um processo contra a FUNDENOR. Explicou sobre os bloqueios judiciais nas
contas da FUNDENOR. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Orçamento. O Prof. Vanildo disse
que na última reunião do CONCEN modificaram alguns valores e definiram que encaminham com a
manutenção do mesmo orçamento. O Prof. Rodrigo informou que já enviou as mensagens para o DGA e a
ASPLAN, informando que o CONCEN do CCH decidiu manter  a execução orçamentária apresentada no
QDD 2021  para o QDD 2022, considerando que a DGA e a ASPLAN deverão fazer as atualizações
necessárias. O Prof. Manuel Vazquez informou que a reunião do CONCEN do CCTA é amanhã, mas que
nas conversas via WhatsApp a tendência é repetir o de 2021.  Disse que a única dúvida é se deverão retirar os
projetos do QDD, pois podem correr o risco, caso as licitações não acontecem, de não poderem executar por
não estarem lançadas. O Reitor explicou que essas obras são responsabilidade da Reitoria, por já ter uma
licitação em andamento. O Prof. Oscar informou que os Chefes dos Laboratórios já responderam e hoje
deverá estar encaminhando as demandas. O Sr. Pedro Cesar ratificou que a DGA entende que é temerário
retirar as obras do QDD, pois caso não aconteçam esse ano, podem correr o risco de ficar sem, por não
terem feito os lançamentos. O Prof. Rodrigo disse que acha importante que seja falado sobre a articulação
entre a LOA e o PAC, pois já têm uma prévia pra começar os trabalhos. O Sr. Pedro Cesar informou que no
ano passado trabalharam o PAC com paridade com a LOA e tiveram dificuldades quando o Governo fez
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cortes na LOA, havendo necessidade de retrabalho. Disse que esse ano vai trabalhar de forma diferente, pois
caso haja corte na LOA, o PAC estará mantido em sua integralidade. O Reitor informou que este ano está
trabalhando com os valores aprovados no orçamento. Não está considerando os valores que foram
contingenciados. Concordou que tenham que mudar a forma de trabalhar. Nada mais  havendo a ser tratado, o
Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze  horas e quinze 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 18:17, 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 18:44, 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
20046024 e o código CRC E3B518B0.
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