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Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte dois, às quatorze horas e trinta minutos, ocorreu, de
forma híbrida, através da Plataforma Google Meet e na sala de reunião da Reitoria, a 998ª reunião do
Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 1- Informes;2-Contrato de Zeladoria; 3- Assuntos
Gerais. Estavam presentes, Prof. Raul Palacio – Reitor, que presidiu a reunião, Profa. Maura da Cunha –
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Marcia G. Azevedo, representando o Pró-Reitor de
Extensão e Assuntos Comunitários, Prof. Manuel Vasquez Vidal Jr.– Diretor do CCTA, Prof. Rodrigo Costa
Caetano – Diretor do CCH, Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT, Prof. Vanildo Silveira –
Diretor do CBB, Sr. Pedro César da Costa Soares, Diretor Geral Administrativo, como convidados, Prof.
Luis Passoni – Chefe de Gabinete, Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do campus Macaé, Sr. Carlos Vitor da
Silva – Assessor de Comunicação, Sr. André Rangel de Matos – Diretor de Informática e Comunicação, Sr.
Marcelo Viana Pacheco – prefeito do campus. O Reitor deu início à reunião com o item 1- Informes – o
Prof. Raul iniciou a reunião falando sobre as matrículas dos novos alunos, houve manifestação a respeito da
possibilidade de alguns cursos não preencherem as vagas disponíveis, para alguns o número de aprovados
ficou bem abaixo do número de vagas. A Profa. Rosana se manifestou dizendo que considera importante
adotar mais estratégias para a divulgação da UENF, hoje existem algumas escolas parceiras, onde a UENF
desenvolve alguns trabalhos, há necessidade de expandir para outras escolas da região, outro ponto que
considera importante seria ampliar a graduação, com novos perfis para os cursos. O Sr. César falou sobre as
modificações que foram feitas para envio e prazo do SISPATRI. O Prof. Raul informou que com orçamento
que temos para este ano vai ser possível terminar as obras do P6 e P7, a Comissão de Obra vai fazer o
levantamento do que falta para terminar cada prédio, continuou sua fala solicitando que os processos de
compra e manutenção de equipamentos comece mais cedo para dar tempo de cumprir todas as etapas. 2-
Contrato de Zeladoria – O Prof. Raul falou sobre reunião que teve com o pessoal de compras para discutir
o problema do processo de licitação para prestação desserviço de zeladoria e recepção e do restaurante, os
processos iniciaram bem antes do prazo de encerramento do contrato, mas, houve uma série de mudanças nas
exigências que eram feitas anteriormente que atrasou todo o processo. Na questão do processo da zeladoria, a
empresa que havia ganho a licitação, desistiu, a segunda colocada teve erro na documentação a terceira
colocada deve poder assumir, se assim for, será declarada vencedora, mesmo assim, existem prazos a serem
cumpridos para que as outras empresas entrem com recurso e, se for o caso, enviem documentos, continuou
dizendo que acredita que até o dia 15 de abril a situação tenha sido resolvida. O Sr. César reconhece a
responsabilidade no processo de licitação juntamente com todas as unidades envolvidas, ressaltou que o
processo iniciou em 09 de março do ano passado, passou a ser exigido um termo de referência, Estudo
Técnico preliminar e Mapa de Risco, que gerou muita discussão na sua formalização, quando encaminhado
para as empresas foi questionado quando ao fator insalubridade, em razão de zelador e recepcionista no HV,
continuou sua fala elogiando o trabalho da ASJUR, que emitia os pareceres rapidamente, que ao final do mês
de outubro o processo de publicação do edital em grandes jornais, ficou sem saldo descentralizado, nesse
período foi informado que não havia saldo disponível para publicar o edital, foi feita a complementação dos
recursos, nesse meio tempo a Casa Civil mudou de nomenclatura, o processo enviado pelo SEI, devido as
mudanças que aconteceram na Casa Civil, não foi assinado dentro do prazo, que um novo processo de
descentralização para publicação foi aberto logo no início deste ano, foi um dos primeiros abertos, para que
pudéssemos publicar o edital e diante de todos os fatores, mas não foi possível concluir antes do término do
contrato.  Ressaltou que para o próximo ano estão previstas novas mudanças porque a Lei 8666 foi alterada, a
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equipe está estudando a nova legislação para minimizar possíveis problemas. Foram discutidas várias soluções
para o problema de entrega das chaves das salas de aula e concluído que cada Centro vai organizar a
distribuição. O Prof. Passoni  se manifestou dizendo que apesar de   trabalhado muito para conseguirem a
aprovação dos duodécimos, e, apesar de aprovado não foi implementado, o Governo desconhece o conceito
de autonomia de gestão, além da Lei 8666, e do TCE, o próprio Governo cria travas, como se a Universidade
fosse um outro órgão do Estado, nós temos garantida a  autonomia de gestão, precisamos trabalhar uma lei
que garanta, de fato, a autonomia. 3-Assuntos Gerais.- não teve.  Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada às 15 horas e 45 minutos.
 

 

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio                        Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein

              Reitor                                                                       Secretária ad hoc

 

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 18/05/2022,
às 08:57, 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 Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, Técnico
Nível Superior, em 18/05/2022, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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